
 

 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2022/8 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 23 de novembre de 2022 
Hora d’inici:  19:07 h 
Hora de fi: 20:12 h 
Lloc: Biblioteca Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana 
 
Hi assisteixen:  
 
Senyor Emiliano Cordero Soria, President 
Senyora Susana Barroso Valverde 
Senyora Gemma Brunet Ferrer 
Senyor Marc Candela Callado 
Senyora Anna Cella Navarro 
Senyora Roser Colomé Soler 
Senyor Joan Davi Mayol 
Senyora Eva Maria Díaz Medina 
Senyor Alejandro Valiente Almazan 
Senyora Marialluisa Ferre Garcia 
Senyor Joan Josep Galiano Peralta 
Senyor Raül Garcia Ramírez 
Senyor Enric Gisbert Tomas 
Senyora Maria Del Mar Hernández Sánchez 
Senyora Pamela Isús Sauri 
Senyor Francesc Juzgado Mollà 
Senyor Manuel Losada Seivane 
Senyor Jordi Manils Tavio 
Senyor Ignasi Martinez Murciano 
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 
 
També hi assisteixen: 
 
Senyor Carles Fernández Pérez, gerent 
Senyora Helena Iserte Rovira, secretària accidental 
 
Han excusat la seva absència: 
 
Senyora Núria Carné Navarro 
Senyora Assia Cherdal Roukha 
Senyora Magali Miracle Rigalos 
Senyor Marc Uriach Cortinas 
Senyor Eduard Vallhonesta Alarcón 
 



 

 

El president 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 00.13 de la videoacta. 
 
INCORPORACIÓ DE LES PROPOSTES D’URGÈNCIA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Aprovar el pla de despesa plurianual per a la reforma de la seu dels antics jutjats de 

Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal. (X2022014423)  
 
El ple acorda incorporar a la sessió la proposta d’urgència amb els 24 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, i Àlex Valiente Almazan; 
per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores 
Marc Candela i Callado, Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i 
Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, i Raül Garcia 
Ramírez; i per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i 
José Antonio Montero Domínguez. I les 3 abstencions de, 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. 
 
2. Aprovar el Pla de contractació plurianual de les obres de reforma de la seu dels antics 

jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal. 
(X2022014519) 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 01.59 de la videoacta. 
 
El ple acorda incorporar a la sessió la proposta d’urgència amb els 24 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, i Àlex Valiente Almazan; 
per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores 
Marc Candela i Callado, Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i 
Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, i Raül Garcia 
Ramírez; i per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i 
José Antonio Montero Domínguez. I les 3 abstencions de, 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. 
 
3. Aprovar l’expedient de contractació mixta per a la redacció del projecte executiu i 

execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de 
Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de 
rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris), 
amb número d’expedient 2022-43-M (X2022012035) 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=1
http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=2


 

 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 02.57 de la videoacta. 
 
El ple acorda incorporar a la sessió la proposta d’urgència amb els 24 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, i Àlex Valiente Almazan; 
per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores 
Marc Candela i Callado, Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i 
Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, i Raül Garcia 
Ramírez; i per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i 
José Antonio Montero Domínguez. I les 3 abstencions de, 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. Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona corresponent a la línia de suport 1, 

del Programa general d'inversions 2020-2023 (PGI) per a la 1a fase de la reforma de la 
seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell 
Comarcal. 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 03.35 de la videoacta. 
 
El ple acorda incorporar a la sessió la proposta d’urgència amb els 24 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, i Àlex Valiente Almazan; 
per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores 
Marc Candela i Callado, Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i 
Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, i Raül Garcia 
Ramírez; i per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i 
José Antonio Montero Domínguez. I les 3 abstencions de, per part del Grup Comarcal 
Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane, i per 
part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral 
Ortega. 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 
 
5. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura de la modificació del 

conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria amb l'Ajuntament 
de Vallgorguina per a incloure-hi la prestació d'assistència tècnica en matèria de medi 
ambient. 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 04.11 de la videoacta. 
 
El ple acorda incorporar a la sessió la proposta d’urgència amb els 26 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 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=3
http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=4
http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=5


 

 

Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez 
Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Josep Quesada Tornero, i Àlex Valiente Almazan; 
per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores 
Marc Candela i Callado, Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i 
Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, i Raül Garcia 
Ramírez; 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 l’abstenció de, per part del 
Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
6. Aprovar les bases reguladores i la convocatòria de processos de selecció i provisió per la 

cobertura de les places de personal laboral indefinit i personal funcionari de carrera 
corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 incloent les 
places objecte d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat. 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 04.56 de la videoacta. 
 
El ple acorda incorporar a la sessió la proposta d’urgència amb els 26 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, i Àlex Valiente Almazan; 
per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores 
Marc Candela i Callado, Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i 
Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, i Raül Garcia 
Ramírez; 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 l’abstenció de, per part del 
Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral Ortega. 
 
7. Esmenar l’acord de Ple de 4 de maig de 2022, d’aprovació de l’expedient 11 de 

modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, 
en la seva modalitat de crèdits extraordinaris. 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 05.47 de la videoacta. 
 
El ple acorda incorporar a la sessió la proposta d’urgència amb els 24 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, i Àlex Valiente Almazan; 
per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores 
Marc Candela i Callado, Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i 
Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, i Raül Garcia 
Ramírez; i per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=6
http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=7


 

 

José Antonio Montero Domínguez. I les 3 abstencions de, per part del Grup Comarcal 
Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane, i per 
part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral 
Ortega. 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 
8. Aprovar l’adhesió a la Declaració institucional del 25 de novembre de 2022, dia 

internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones elaborat per la Generalitat 
de Catalunya, les quatre diputacions provincials, l’Associació Catalana de Municipis, la 
Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació de Micropobles. 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 06.24 de la videoacta. 
 
El ple acorda incorporar la proposta d’urgència per unanimitat dels 27 membres assistents, 
essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
9. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb 

l’Ajuntament de Llinars del Vallès per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació 
juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent 
a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021. 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 07.10 de la videoacta. 
 
El ple acorda incorporar la proposta d’urgència per unanimitat dels 27 membres assistents, 
essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
10. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació per a l’any 2022 del 

conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la 
coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en 
matèria de consum. 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 07.53 de la videoacta. 
 
El ple acorda incorporar a la sessió la proposta d’urgència amb els 25 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, i Àlex Valiente Almazan; 
per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores 
Marc Candela i Callado, Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i 
Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, i Raül Garcia 
Ramírez; 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. 
 
 
S’inicia la sessió a les dinou hores i set minuts, amb l’ordre del dia següent: 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=8
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I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 28 de setembre de 2022. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Aprovar el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 
2023. 
 
3. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2023. 
 
4. Aprovar l'Ordenança reguladora del Reglament de la Bústia Ètica del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
 
5. Acceptar la delegació de competències en matèria d’educació efectuada per l’Acord 
de Govern 128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells 
comarcals i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, modificat llur 
annex per l’Acord de Govern 172/2022, de 30 d’agost. 
 
6. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb 
l'Ajuntament de Vallromanes i per a la delegació de competències en matèria de la 
gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del 
servei de transport escolar per al curs 2022-2023 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
7. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb 
l’Ajuntament de Martorelles. 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
8. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000539, de 9 de novembre, d'aprovació 
de reconeixements extrajudicials de crèdits. 
 
9. Aprovar el calendari fiscal de l’any 2023. 
 
10. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb la funció docent. 
 
11. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb la funció docent. 
 
12. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb activitats privades a l’àmbit del 
coneixement. 
 
13. Denegar la compatibilitat d’un lloc de treball. 
 
14. Aprovar les bases reguladores de determinats processos de selecció de personal 
temporal 
 



 

 

15. Aprovar l’expedient 35 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i 
despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de transferències de crèdits. 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 
16. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Montmeló, 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, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la 
Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació 
 
17. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
la Garriga, 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, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la 
Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
18. Aprovar el Pla comarcal de joventut 2022-2026. 
 
19. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament d’Aiguafreda per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en 
el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre 
TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021 
 
20. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines per a l’execució d’un projecte en matèria 
d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil 
corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021 
 
ÀREA DE TURISME 
 
21. Aprovar el pla d’acció de turisme de l’any 2023. 
 
22. Aprovar el contingut i la signatura del protocol addicional al conveni per a 
l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme, per a l’any 2023 amb els ajuntaments de la comarca i l’Entitat pública 
empresarial Granollers Mercat. 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de 
2022. 
 
2. 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 (3n 
trimestre 2022). 
 



 

 

3. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000458 de 23 de setembre, 
al 2022PRES000553 de 17 de novembre. 
 
4. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER001609, de 23 de setembre, al 
2022GER002043, de 17 de novembre. 
 
23. Precs i preguntes. 

 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 28 de setembre de 2022. 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 08.36 de la videoacta. 
 
L’acta de la sessió de 28 de setembre s’aprova per unanimitat dels 27 membres presents, 
essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Aprovar el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 
2023. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 16 de novembre de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L'article 28.4 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 endavant la LCSP, 
imposa a les entitats del sector públic l'obligació de planificar i publicar l'activitat 
contractual anual, almenys pels contractes subjectes a regulació harmonitzada. 

 
Aquest precepte disposa que “Les entitats del sector públic programaran l'activitat de 
contractació pública, que desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes 
pluriennals i donaran a conèixer el seu pla de contractació anticipadament mitjançant un 
anunci d'informació prèvia previst en l'article 134 que almenys reculli aquells contractes 
que quedaran subjectes a una regulació harmonitzada”. 
 
Aquesta és una mesura obligatòria de racionalitat i consistència de la contractació 
pública introduïda per a facilitar la concurrència de les pimes i que a més suposa un 
mecanisme per a reforçar la transparència, en fomentar la competència mitjançant la 
informació anticipada.  
 
A més, facilita als òrgans de contractació realitzar una adequada planificació de la seva 
activitat contractual i evitar tramitacions precipitades per la urgència dels terminis que es 
coneixen per endavant. 

 
2. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el Consell Comarcal, és una entitat 

del sector públic, que de conformitat amb l’article 3 de la LCSP té la consideració 
d’administració pública estant subjecte plenament a aquesta norma. 

 
3. En aquest context, el Consell Comarcal ha d’aprovar un pla anual de contractació. 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=11


 

 

4. El Pla de contractació per a l’any 2023 elaborat pels serveis tècnics del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental recull la relació de contractes que el Consell Comarcal té 
previst licitar durant aquest període.  

 
El document identifica per a cada contracte una relació de dades bàsiques: l’objecte, el 
CPV, el pressupost base de licitació, el valor estimat, la durada, la font de finançament, 
l’àrea promotora i la data estimada d’inici de la licitació, entre d’altres, amb la finalitat de 
donar a conèixer anticipadament la informació mínima necessària per tal que els 
empresaris interessats puguin estar atents a la convocatòria i planificar-se per a formular 
les ofertes, si és el cas.  

 
Aquest és un pla indicatiu i que conté dades estimades i no obliga a licitar tots els 
contractes amb les condicions concretes anunciades. 
 
Així mateix, s’ha inclòs en el Pla de contractació per a l’any 2023 la relació de contractes 
que el Consell Comarcal té formalitzats la durada dels quals fineix aquest mateix any i 
que té previst prorrogar. 

 
També s’inclouen en el Pla de contractació de 2023 la relació de contractes basats que 
es preveu impulsar dels dos acords marc per a la racionalització de la contractació del 
servei de transport escolar i del servei de transport adaptat i assistit, respectivament, que 
el Consell Comarcal té la voluntat de tornar a licitar. 

 
5. D’altra banda, la Comissió Europea estableix que la contractació pública -la compra 

d'obres, béns o serveis per part d'organismes públics- suposa més del 14% del PIB de la 
UE. Està regulat per llei per assegurar-se que el sector públic obté la millor relació 
qualitat-preu i es respecten 3 principis clau: en primer lloc el principi d’igualtat de tracte, a 
continuació la no discriminació, i per últim la transparència.  

 
6. En aquest context la Comissió Europea ha establert 12 indicadors que mostren el 

rendiment de diferents països de la UE sobre aspectes clau de la contractació pública. 
Es tracta d’indicadors basats en avisos publicats a la base de dades de tendència 
electròniques (TED), en base a 4 Directives de contractació de la Unió Europea 
(generals, sectorials, concessions i defensa). 

 
7. El Pla de contractació del Consell Comarcal per a l’any 2023 es valorarà i avaluarà 

mitjançant el següents indicadors:  
 

Indicadors establerts per la Comissió Europea:  
 

1. Percentatge d’expedients amb un sol licitador  
2. Percentatge d’expedients no sotmesos a procediment de contractació pública  
3. Percentatge de publicació dels expedients de contractació  
4. Percentatge de contractació cooperativa  
5. Percentatge de procediment basats només en l’adjudicació sobre el preu més baix  
6. Període entre la presentació d’ofertes i l’adjudicació segons tipologia de contracte  
7. Percentatge d’adjudicació a PIMES  
8. Percentatge de participació de PIMES  
9. Percentatge de procediments dividits en lots  
10. Percentatge d’expedients amb objecte i necessitats del contracte amb informació 

insuficient  
11. Percentatge de licitacions adjudicades de les que no es publica informació de 

l’adjudicació  
12. Percentatge de licitacions sense publicitat i/o transparència  



 

 

 
Altres indicadors:  

 
1. Percentatge de contractes adjudicats (per número d’expedients i per valor estimat)  
2. Mitjana de licitadors  
3. Criteris d’adjudicació: percentatge de criteris econòmics d’adjudicació i percentatge 

d’altres criteris d’adjudicació (criteris ambientals, criteris socials, criteris tecnològics i 
millores en els serveis)  

4. Percentatge de contractes reservats  
5. Percentatge de contractes que incorporen perspectiva de gènere  
6. Reducció de la despesa (durada inicial del contracte)  
7. Procedència de les empreses adjudicatàries  

 
El 16 de novembre 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 28.4 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, pel que fa a l’obligació 
de programar l’activitat contractual dels ens del sector públic. 

 
2. L’article 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, fa referència a l’adaptació de la normativa vigent als principis 
de bona regulació.  

 
3. L’article 12 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, esmenta el principi de transparència com una obligació 
de les administracions públiques en matèria de planificació i programació.  

 
4. L’article 14.2 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 al Ple del 
Consell Comarcal 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 del Consell Comarcal que acordi: 
 
1. Aprovar el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2023 

d’acord amb el contingut següent:  



 
 
 

 

 
 

 
 
Contractes que el Consell Comarcal té previst licitar durant l’any 2023 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT 
ANUAL 

APROXIMA
T (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIMA

T (IVA 
EXCLÒS) 

VALOR 
ESTIMAT 

APROXIMA
T  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUE
S 

PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMEN

T 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 

LA 
LICITACIÓ 

Àrea de 
Transformació 
Digital i Innovació 
Tecnològica 

Àrea de 
Transformaci
ó Digital i 
Innovació 
Tecnològica 

Compra MDM 30232000
-4 

Subministramen
t 

14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00 €   Menor/Obert Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Pendent del 
pressupost 
del CCVO 

Àrea de 
Transformació 
Digital i Innovació 
Tecnològica 

Àrea de 
Transformaci
ó Digital i 
Innovació 
Tecnològica 

Sistema de 
suport al ENS 
ePulpo) 

30232000
-4 

Subministramen
t 

15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €   Obert Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Pendent del 
pressupost 
del CCVO 

Àrea de 
Transformació 
Digital i Innovació 
Tecnològica 

Àrea de 
Transformaci
ó Digital i 
Innovació 
Tecnològica 

Compra de 
portàtils 25 
renovació 

30213100
-6    

Subministramen
t 

25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €   Obert Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Pendent del 
pressupost 
del CCVO, 
pot ser via 
acord marc 
dependrà 
del stock 

Àrea de 
Transformació 
Digital i Innovació 
Tecnològica 

Àrea de 
Transformaci
ó Digital i 
Innovació 
Tecnològica 

Compra 
PDQDeploy 

30232000
-4 

Subministramen
t 

500,00 € 500,00 € 500,00 €   Menor/Obert Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Pendent del 
pressupost 
del CCVO 

Àrea de 
Transformació 
Digital i Innovació 
Tecnològica 

Àrea de 
Transformaci
ó Digital i 
Innovació 
Tecnològica 

Compra 
TeamViewer 

30232000
-4 

Subministramen
t 

900,00 € 900,00 € 900,00 €   Menor/Obert Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Pendent del 
pressupost 
del CCVO 

Àrea de 
Transformació 
Digital i Innovació 
Tecnològica 

Àrea de 
Transformaci
ó Digital i 
Innovació 
Tecnològica 

Sistema de 
control de logs 

30232000
-4 

Subministramen
t 

13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 €   Menor/Obert Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Pendent del 
pressupost 
del CCVO 



 
 
 

 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT 
ANUAL 

APROXIMA
T (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIMA

T (IVA 
EXCLÒS) 

VALOR 
ESTIMAT 

APROXIMA
T  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUE
S 

PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMEN

T 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 

LA 
LICITACIÓ 

Desenvolupamen
t local 

Turisme Manteniment i 
servidor web 
TurismeVallès 
pels anys 2024, 
2025, 2026 i 
2027 

72413000
-8 

Serveis 2.300,00 € 2.300,00 € 11.040,00 € 4 0 Negociat sense 
publicitat 

Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Quart 
trimestre 

Gerència Servei de 
Millora 
Estratègica i 
Corporativa 

Cens 
d'empreses PAE 

79311000
-7, 

71222100
-1,  

71620000
-0, 

Serveis 30.000,00 € 30.000,00 € 36.000,00 € 6 mesos No es preveu Obert simplificat 
abreujat 

Fitxa Actuacions 
de suport a la 

indústria - Subjecte 
a Catàleg DIBA 

2022 

Primer 
trimestre 

Gerència Servei de 
Millora 
Estratègica i 
Corporativa 

Accions 
d'implementació 
de la Marca 
PAE del Vallès 
Oriental 

79311000
-7,   

79340000
-9 

Serveis 10.000,00 € 10.000,00 € 12.000,00 € 1 No es preveu Obert simplificat 
abreujat 

Fitxa Actuacions 
de suport a la 

indústria - Subjecte 
a Catàleg DIBA 

2022 

Segon 
trimestre 

Gerència Servei de 
Millora 
Estratègica i 
Corporativa 

Actualització i 
manteniment del 
Portal Web PAE  

72413000
-8 

48612000
-1      

48000000
-8 

Serveis 12.737,67 € 23.264,67 € 15.285,20 € 4 No es preveu Obert simplificat 
abreujat 

Fitxa Actuacions 
de suport a la 

indústria - Subjecte 
a Catàleg DIBA 

2022 

Primer 
trimestre  

Gerència Serveis 
econòmics 

Servei de 
control intern i 

auditoria 

79212100 Serveis 18.000,00 € 36.000,00 € 86.400,00 € 2 2 Obert Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Primer 
trimestre 

Gerència Serveis 
econòmics 

Servei 
d'inventari del 

patrimoni. 
Mecanització 

dades al 
SICALWIN 

72212430
-2 

Serveis 12.000,00 € 12.000,00 € 14.400,00 € 1 0 Obert Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Primer 
trimestre 

Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient 
i Territori 

Renovació de 4 
llicències del 
programa de 
disseny assistit 
per ordinador 
Autocad LT i 
contractació d'1 
llicència del 
programa de 
visualització i 
dibuix BIM 
REVIT LT per al 
Servei Comarcal 

48321000
-4  

Serveis 2.127,00 € 6.381,00 € 7.657,20 € 

3 No 
Obert simplificat 
abreujat 

Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Primer 
trimestre 



 
 
 

 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT 
ANUAL 

APROXIMA
T (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIMA

T (IVA 
EXCLÒS) 

VALOR 
ESTIMAT 

APROXIMA
T  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUE
S 

PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMEN

T 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 

LA 
LICITACIÓ 

d'Oficina 
Tècnica del 
Consell 
Comarcal del 
Vallès Oriental 

Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient 
i Territori 

Manteniment de 
les 4 llicències 
actuals d'un 
programa 
d'assistència a 
la redacció de 
projectes per 
l'Àrea de Medi 
Ambient i 
Territori del 
Consell 
Comarcal del 
Vallès Oriental 

72267100
-0  

Serveis 1.638,00 € 3.276,00 € 3.931,20 € 

2 No Negociat 

Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Tercer 
trimestre 

Persones i Valors Persones i 
Valors 

Servei de 
gestoria i 
assessorament 
laboral per al 
funcionament 
ordinari del 
Consell 
Comarcal del 
Vallès Oriental 

79100000
-5 

79211110
-0 

79631000
-6 

79110000
-8 

79414000
-9 

Serveis 15.000,00 € 30.000,00 € 72.000,00 € 2 2 Obert Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Primer 
trimestre 

Persones i Valors Persones i 
Valors 

Serveis postals 64110000
-0 

54112000
-4 

Serveis 7.765,10 € 15.530,20 € 37.272,48 € 2 2 Adhesió acord 
marc 

Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Primer o 
segon 

trimestre 

Persones i Valors Persones i 
Valors 

Lots nadal 15800000
-6 

Subministramen
t 

13.000,00 € 26.000,00 € 62.400,00 € 2 2 Obert simplificat Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Segon 
trimestre 

Persones i Valors Persones i 
Valors 

Subministramen
t de material  
d'oficina 

30192000
-1  

30197000
-6  

Subministramen
t 

2.200,00 € 4.400,00 € 10.560,00 € 2 2 Obert Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Quart 
trimestre 



 
 
 

 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT 
ANUAL 

APROXIMA
T (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIMA

T (IVA 
EXCLÒS) 

VALOR 
ESTIMAT 

APROXIMA
T  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUE
S 

PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMEN

T 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 

LA 
LICITACIÓ 

Persones i Valors Persones i 
Valors 

Manteniment del 
terminal control 
horari 

48800000
-6 

 Serveis     1 2 Negociat sense 
publicitat 

Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Pendent del 
pressupost 
del CCVO 

Persones i Valors Persones i 
Valors 

Manteniment del 
programari de 
serveis 
d'afiliació, 
contractació, 
nòmines i gestió 
del personal 

48800000
-6 

 Serveis  10.000,00 € 10.000,00 € 36.000,00 € 1 2 Negociat sense 
publicitat 

Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Quart 
trimestre 

2023 

Polítiques Socials 
i d'Igualtat 

Cohesió 
Social 

Sistema 
informatitzat de 
gestió dels Ajuts 
Individuals de 
Menjador 

48800000
-6  

Serveis 2.038,61 € 2.038,61 € 9.785,32 € 1 ANY 
(01/01/2023

-
31/12/2023) 

01/01/2024-
31/12/2024  
01/01/2025-
31/12/2025  
01/01/2026-
31/12/2026 

Licitació amb 
negociació 

COMPLEMENTAR
I DIBA 

Tercer 
trimestre 

Polítiques Socials 
i d'Igualtat 

Igualtat Servei d'atenció 
i acolliment 
d'urgènciès a 
dones en 
situació de 
violència 
masclista i llurs 
filles i fills. 

85311000
-2  

Serveis 47.314,00 € 70.971,00 € 198.718,80 € 1 ANY i MIG 
(1/07/2023-
31/12/2024) 

01/01/2025-
31/12/2025  
01/01/2026-
31/12/2026 

Obert Conveni de 
col.laboració entre 

Dep. Igualtat i 
Feminismes i 
CCVO per a 
l'impuls de 

polítiques de 
promoció de la 

igualtat i els 
feminismes per 

2022-2025 

Tercer 
trimestre 

Polítiques Socials 
i d'Igualtat 

Igualtat Servei 
d'Informació i 
Atenció a les 
Dones 

85312300 Serveis      Obert ICD SIAD Pendent 
signatura 
conveni 

ICD 

Polítiques Socials 
i d'Igualtat 

Infància Servei de 
tractament 
terapèutic amb  
famílies del 
Servei de 
l'Equip de 
l'Atenció a 
l'Infància i a 
l'Adolescència 

85121270
- 

Serveis 88.686,50 € 206.935,17 € 354.746,00 € 01/09/2023-
31/12/2025 

01/01/2026-
31/12/2026 

Obert CP DSO 2022-
2025 

Primer 
trimestre 



 
 
 

 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT 
ANUAL 

APROXIMA
T (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIMA

T (IVA 
EXCLÒS) 

VALOR 
ESTIMAT 

APROXIMA
T  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUE
S 

PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMEN

T 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 

LA 
LICITACIÓ 

Polítiques Socials 
i d'Igualtat 

Infància Implementació 
del Servei 
d'intervenció 
socioeducativa 

85311300
-5  

Serveis 57.760,00 € 73.263,40 € 300.352,00 € 01/09/2023-
31/12/2024 

01/01/2025-
31/12/2025  
01/01/2026-
31/12/2026  
01/01/2027-
31/12/2027 

Obert CP DSO 2022-
2025 

Primer 
trimestre 

Polítiques Socials 
i d'Igualtat 

Infància Implementació 
del Servei de 
Orientació i 
acompanyament 
a les famílies 

85311300
-5  

Serveis 45.230,12 € 45.230,12 € 217.104,58 € Previsió 
licitacio 

01/01/2024-
31/12/2025 

01/01/2026-
31/12/2026  
01/01/2027-
31/12/2027 

Obert CP DSO 2022-
2025 

Segon 
trimestre 

Serveis Jurídics Serveis 
Jurídics 

Solució 
informàtica per 
al seguiment, 
control i 
planificació dels 
contractes 

48900000
-7 

Serveis 15.000,00 € 15.000,00 € 72.000,00 € 1 3 Adhesió acord 
marc 

Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Pendent del 
pressupost 
del CCVO 

Serveis 
Personals 

Educació Prestació del 
servei de 
menjador 
escolar Escola 
Ronçana de 
Santa eulàlia de 
Ronçana 

15894210
-6  

80410000
-1  

55523100
-3  

Concessió de 
serveis 

192.780,00 € 385.560,00 € 925.344,00 € 

2 2 Restringit  Tarifes 
Primer 

trimestre 

Serveis 
Personals 

Educació Prestació del 
servei de 
menjador 
escolar Escola 
Montbui de 
Caldes de 
Montbui 

15894210
-6  

80410000
-1  

55523100
-3  

Concessió de 
serveis 

242.352,00 € 484.704,00 € 1.163.289,60 
€ 

2 2 Restringit  Tarifes 
Primer 

trimestre 

Serveis 
Personals 

Educació Prestació del 
servei de 
menjador 
escolar Escola 
Montseny de 
Mollet del Vallès 

15894210
-6  

80410000
-1  

55523100
-3  

Concessió de 
serveis 

221.421,60 € 442.843,20 € 1.062.823,68 
€ 

2 2 Restringit  Tarifes 
Primer 

trimestre 

Serveis 
Personals 

Educació Prestació del 
servei de 
menjador 
escolar Escola 
del Bosc de 
Mollet del Vallès 

15894210
-6  

80410000
-1  

55523100
-3  

Concessió de 
serveis 

135.496,80 € 270.993,60 € 650.384,64 € 

2 2 Restringit  Tarifes 
Primer 

trimestre 



 
 
 

 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT 
ANUAL 

APROXIMA
T (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIMA

T (IVA 
EXCLÒS) 

VALOR 
ESTIMAT 

APROXIMA
T  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUE
S 

PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMEN

T 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 

LA 
LICITACIÓ 

Serveis 
Personals 

Educació Prestació del 
servei de 
menjador 
escolar Pau 
Casals de 
Montmeló 

15894210
-6  

80410000
-1  

55523100
-3  

Concessió de 
serveis 

164.138,40 € 328.276,80 € 787.864,32 € 

2 2 Restringit  Tarifes 
Primer 

trimestre 

Serveis 
Personals 

Educació Prestació del 
servei de 
menjador 
escolar Escola 
Joan Solans de 
Granollers 

15894210
-6  

80410000
-1  

55523100
-3  

Concessió de 
serveis 

89.229,60 € 178.459,20 € 428.302,08 € 

2 2 Restringit  Tarifes 
Primer 

trimestre 

Serveis 
Personals 

Educació Prestació del 
servei de 
menjador 
escolar Escola 
Turó de Can Gili 
Granollers 

15894210
-6  

80410000
-1  

55523100
-3  

Concessió de 
serveis 

127.785,60 € 255.571,20 € 613.370,88 € 

2 2 Restringit  Tarifes 
Primer 

trimestre 

Serveis 
Personals 

Educació Callcenter 79342300
-6 

79342320
-2 

Serveis 24.000,00 € 24.000,00 € 57.600,00 € 

1 1 Obert 
Addenda 

Ensenyament 
Primer 

trimestre 

Serveis 
Personals 

Educació Servei de casal 
d'estiu adreçats 
als infants i 
joves 
escolaritzats al 
centre 
d'educació 
especial 
Montserrat 
Montero 

92000000
-1 

Serveis 37.000,00 € 37.000,00 € 88.800,00 € 1 mes 1 mes Obert Convenis amb 
ajuntaments 
pendents de 
formalitzar 

Primer 
trimestre 

Serveis 
Personals 

Educació Servei de 
transport 
escolar 

60100000
-9   

60112000
-6   

60130000
-8  

60140000
-1   

85143000
-3  

Serveis   0,00 €    Addenda 
Ensenyament 

Pendent 
contractes 

basats  

Serveis 
Personals 

Esports Contractació del 
subministrament 
dels trofeus del 
torneig històric 

39298700
-4 

Subministramen
t 

995,00 € 995,00 € 1.194,00 € 

1 0 
Obert simplificat 
abreujat 

Pressupost general 
d'ingressos i 
despeses del 

Consell Comarcla 

Segon 
trimestre 



 
 
 

 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT 
ANUAL 

APROXIMA
T (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIMA

T (IVA 
EXCLÒS) 

VALOR 
ESTIMAT 

APROXIMA
T  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUE
S 

PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMEN

T 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE 

LA 
LICITACIÓ 

del Vallès 
Oriental 

Serveis 
Personals 

Joventut Servei 
especialitzat de 
Mobilitat 

Internacional de 
l'Oficina Jove 
del Vallès 
Oriental 

85312300
-2  

Serveis 4.000,00 € 4.000,00 € 14.400,00 € 1 2 Obert Fitxa 42 del 
Contracte 

Programa de 

Serveis Socials  

Primer 
trimestre 

Serveis 
Personals 

Joventut Servei d'escolta 
activa 

85121270
-6 

Serveis   -   €     Pendent 
finançamen

t 

Serveis 
Personals 

Joventut Organització 
Fira Guia't 2023.  

39154100
-7 

79956000
-0 

Serveis   -   €     Pendent 
finançamen

t 

Serveis 
Personals 

Joventut Servei 
especialitzat 
d'orientació 
integral juvenil 
de l'Oficina Jove 
del Vallès 
Oriental 

79634000
-7 

Serveis 84.000,00 € 84.000,00 € 302.400,00 € 1 2 Obert Fitxa 42 del 
Contracte 

Programa de 
Serveis Socials i 

convenis de 
col·laboració amb 
ajuntaments, de 
descentralització 
de l'Oficina Jove 

del Vallès Oriental 

Quart 
trimestre  
(Pendent 
valoració 
interna) 

 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
Contractes que el Consell Comarcal té previst prorrogar durant l’any 2023 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

CONTRACTISTA FORMALITZACIÓ-
PERFECCIO 
CONTRACTE 
/VENCIMENT 

CONTRACTE PÒLISSES 

DURADA PRINCIPAL PRÒRROGUES 
POSSIBLES 

Serveis 
Personals 

Joventut L’objecte del contracte consisteix en la prestació del 
servei laboral del l’Oficina Jove del Vallès Oriental, 
ubicat a l’altell de l’equipament juvenil el Gra (pl. de 
l’Església, núm. 8, Granollers). Aquest és un servei 

pensat especialment per facilitar l'accés de les 
persones joves (població de 16 a 34 anys) al món del 
treball, aconseguir la seva inserció laboral i vetllar per 

la millora de la seva ocupabilitat a l’àmbit laboral. 

79634000-7 
Serveis 

d’orientació 
professional 

Serveis Fundació 
Intermedia 

01/02/2021 01/02/2021 - 31/01/2022 01/02/2022 - 
31/01/2023 (1a) 

01/02/2023 - 
31/01/2024 (2a) 

Persones i 
Valors 

Persones i 
Valors 

Acord marc paper subministrament paper  Subministrament Lyreco España 
SA 

Decret 2019GER000047 
Adhesió acord marc ACM 

no consta  

Persones i 
Valors 

Persones i 
Valors 

Prevencio riscos especialitat tècnica 71317000-3 
71317200-5 
71317210-8 

Serveis ASPY 
PREVENCIÓ, 

SLU 

13/04/2022 1 any fineix durada principal 8 
d'abril 2023 es poden 

fer 2 pròrrogues 
cadascuna d'1 any 

Persones i 
Valors 

Persones i 
Valors 

Prevencio riscos vigilància salut 85147000-1 Serveis Munby 2004, SL, 
a 

29/06/2021 30/06/2021 - 29/06/2023 30/06/2023 - 
29/06/2024 (1a) 

30/06/2024 - 
29/06/2025 (2a) 

Persones i 
Valors 

Persones i 
Valors 

Subministrament roba i EPI TFRO a. 
Subministrament 

d’EPIS: 
33735000-1 
33735100-2 
35113430-2 
35113440-5 
18142000-6 
18141000-9 
18424300-0 
18444200-5 
18830000-6 
18100000-0 
18130000-9 

b. 
Subministrament 

de vestuari 
laboral 

35113400-3 
18143000-3 
18100000-0 
18130000-9 

Subministrament SAMOA BLUE, 
SL 

07/04/2022 08/04/2022 - 07/04/2023 08/04/2023 - 
07/04/2024 (1a) 

08/04/2024 - 
07/04/2025 (2a) 



 
 
 

 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

CONTRACTISTA FORMALITZACIÓ-
PERFECCIO 
CONTRACTE 
/VENCIMENT 

CONTRACTE PÒLISSES 

DURADA PRINCIPAL PRÒRROGUES 
POSSIBLES 

Polítiques 
Socials i 
d'Igualtat 

Autonomia Servei d'atenció a domicili - Lot 1 85320000-8 
85310000-5 

Serveis Fundació 
Germans Aymar i 

Puig 

 01/09/2022-30/08/2023 2 

Polítiques 
Socials i 
d'Igualtat 

Autonomia Servei d'atenció a domicili - Lot 2 85320000-8 
85310000-5 

Serveis Fundació 
Germans Aymar i 

Puig 

 01/09/2022-30/08/2023 2 

Polítiques 
Socials i 
d'Igualtat 

Autonomia Servei d'atenció a domicili - Lot 3 85320000-8 
85310000-5 

Serveis Accent Social, SL  01/09/2022-30/08/2023 2 

Polítiques 
Socials i 
d'Igualtat 

Autonomia Servei d'atenció a domicili - Lot 4 85320000-8 
85310000-5 

Serveis Accent Social, SL  01/09/2022-30/08/2023 2 

Polítiques 
Socials i 
d'Igualtat 

Autonomia Servei d'atenció a domicili - Lot 5 85320000-8 
85310000-5 

Serveis Accent Social, SL  01/09/2022-30/08/2023 2 

Polítiques 
Socials i 
d'Igualtat 

Cohesió Social SERVEI DE SUPORT A LA GESTIÓ DELS AJUTS 
INDIVIDUALS DE MENJADOR GESTIONATS DES 

DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL (Gestoria) 

79221000-9  
79220000-2  
79200000-6 

Serveis Activa Advocats i 
Assessors SLP 

 27/10/2021-26/10/2022 2 

Polítiques 
Socials i 
d'Igualtat 

Igualtat Servei d'assessorament jurídic en matèria 
d'estrangeria (SAJE): servei jurídic especialitzat que 
ofereix assessorament a situacions que per la seva 

complexitat i risc social no han pogut ser resoltes des 
dels serveis d'informació i assessorament 

d'estrangeria públics de la comarca del Vallès 
Oriental. 

79111000-5 Serveis Maria Soledad 
Batalla Galera 

 15/09/2020-13/09/2021 3 

Polítiques 
Socials i 
d'Igualtat 

Igualtat Servei interpretació lingüística 79540000-1 – 
Serveis 

d’interpretació. 

Serveis Interpret Solutions 
S.L 

 16/02/21-15/02/22 3 

  Servei d'Informació i Atenció a les Dones 85312300 
serveis 

d’orientació i 
assessorament. 

Serveis AGI  20/01/2021 - 19/01/2022 3 

Polítiques 
Socials i 
d'Igualtat 

Igualtat Servei d'atenció i acolliment d'urgènciès a dones en 
situació de violència masclista i llurs filles i fills. 

85311000-2 
Serveis 

d’assistència 
social amb 

allotjament 

Serveis Fundació AGI 
Assistència i 

Gestió Integral 

 fins 31/12/2022 01/01/2023 - 
30/06/2023 

Polítiques 
Socials i 
d'Igualtat 

Infància Supervisió SEAIA 85312300-
Serveis 

d'orientació i 
assessorament 

Serveis José Manuel 
Alonso Varea 

 12/12/2021-12/12/22 3 

Serveis 
Personals 

Educació Prestació del servei de menjador escolar Escola 
Jaume Balmes 

15894210-6  
80410000-1  
55523100-3   
55524000-9 

Concessió de 
serveis 

EUREST 
CATALUNYA, SA 

 05/09/2022-21/06/2023  



 
 
 

 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

CONTRACTISTA FORMALITZACIÓ-
PERFECCIO 
CONTRACTE 
/VENCIMENT 

CONTRACTE PÒLISSES 

DURADA PRINCIPAL PRÒRROGUES 
POSSIBLES 

Serveis 
Personals 

Educació EOBL002A 60100000-9   
60112000-6   
60130000-8  
60140000-1   
85143000-3 

Serveis Pendent 
adjudicació finals 

2022 

 28 novembre 2022 curs escolar 2023/2024 

Serveis 
Personals 

Educació EOBL007A 60100000-9   
60112000-6   
60130000-8  
60140000-1   
85143000-3 

Serveis Pendent 
adjudicació finals 

2022 

 28 novembre 2022 curs escolar 2023/2024 

Serveis 
Personals 

Educació EOBL107A 60100000-9   
60112000-6   
60130000-8  
60140000-1   
85143000-3 

Serveis Pendent 
adjudicació finals 

2022 

 28 novembre 2022 curs escolar 2023/2024 

Serveis 
Personals 

Educació EOBL116S 60100000-9   
60112000-6   
60130000-8  
60140000-1   
85143000-3 

Serveis Pendent 
adjudicació finals 

2022 

 28 novembre 2022 curs escolar 2023/2024 

Serveis 
Personals 

Educació POBL08 60100000-9   
60112000-6   
60130000-8  
60140000-1   
85143000-3 

Serveis Pendent 
adjudicació finals 

2022 

 28 novembre 2022 curs escolar 2023/2024 

Serveis 
Personals 

Educació POBL09AC 60100000-9   
60112000-6   
60130000-8  
60140000-1   
85143000-3 

Serveis Pendent 
adjudicació finals 

2022 

 28 novembre 2022 curs escolar 2023/2024 

Serveis 
Personals 

Educació POPC02 60100000-9   
60112000-6   
60130000-8  
60140000-1   
85143000-3 

Serveis Pendent 
adjudicació finals 

2022 

 28 novembre 2022 curs escolar 2023/2024 

Serveis 
Personals 

Educació POPC08 60100000-9   
60112000-6   
60130000-8  
60140000-1   
85143000-3 

Serveis Pendent 
adjudicació finals 

2022 

 1 de gener de 2023 curs escolar 2023/2024 

Serveis 
Personals 

Educació SOBL04 60100000-9   
60112000-6   
60130000-8  
60140000-1   
85143000-3 

Serveis Pendent 
adjudicació finals 

2022 

 28 novembre 2022 curs escolar 2023/2024 

Serveis Educació SOBL08 60100000-9   Serveis Pendent  1 de gener de 2023 curs escolar 2023/2024 



 
 
 

 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

CONTRACTISTA FORMALITZACIÓ-
PERFECCIO 
CONTRACTE 
/VENCIMENT 

CONTRACTE PÒLISSES 

DURADA PRINCIPAL PRÒRROGUES 
POSSIBLES 

Personals 60112000-6   
60130000-8  
60140000-1   
85143000-3 

adjudicació finals 
2022 

Serveis 
Personals 

Educació SOBL11 60100000-9   
60112000-6   
60130000-8  
60140000-1   
85143000-3 

Serveis Pendent 
adjudicació finals 

2022 

 28 novembre 2022 curs escolar 2023/2024 

Serveis 
Personals 

Educació SOBL14 60100000-9   
60112000-6   
60130000-8  
60140000-1   
85143000-3 

Serveis Pendent 
adjudicació finals 

2022 

 28 novembre 2022 curs escolar 2023/2024 

Serveis 
Personals 

Educació SOBL23 60100000-9   
60112000-6   
60130000-8  
60140000-1   
85143000-3 

Serveis Pendent 
adjudicació finals 

2022 

 28 novembre 2022 curs escolar 2023/2024 

Serveis 
Personals 

Educació SOPC04 60100000-9   
60112000-6   
60130000-8  
60140000-1   
85143000-3 

Serveis Pendent 
adjudicació finals 

2022 

 1 de gener de 2023 curs escolar 2023/2024 

Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Servei de manteniment integral de l’edifici i les 
instal·lacions del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental 

50000000-5 Serveis MASTERCOLD 
SL 

29/04/2022 30/04/2022 - 14/05/2022 15/05/2023 - 
14/05/2024 (1a) 

15/05/2024 - 
14/05/2025 (2a) 

Medi Ambient i 
Territori 

Medi Ambient i 
Territori 

Servei de neteja dels edificis del Consell Comarcal 90911200-8 Serveis MITIE 
FACILITIES 

SERVICES, SAU 

06/07/2022 07/07/2022 - 06/07/2023 07/07/2023 - 
06/07/2024 (1a) 

07/07/2024 - 
06/07/2025 (2a) 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Pòlissa de responsabilitat càrrecs electes i personal 
al servei de l’Administració 

66516400-4 Privat AIG EUROPE 
LIMITED 

(SUCURSAL EN 
ESPAÑA) 

31/12/2021 Pròrroga cada any Acord marc relatiu al 
servei de pòlisses 
d’assegurances i 

contractar la pòlissa 
que s’indica a 

continuació: Lot 6. 
Responsabilitat càrrecs 

electes i personal al 
servei de 

l’Administració 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Pòlissa de vida 66511000-5 Privat Vida Caixa, SA 30/06/2022 Pròrroga cada any Acord marc relatiu al 
servei de pòlisses 
d’assegurances i 

contractar la pòlissa 



 
 
 

 

 
 

ÀREA UNITAT OBJECTE CPV TIPUS DE 
CONTRACTE 

CONTRACTISTA FORMALITZACIÓ-
PERFECCIO 
CONTRACTE 
/VENCIMENT 

CONTRACTE PÒLISSES 

DURADA PRINCIPAL PRÒRROGUES 
POSSIBLES 

que s’indica a 
continuació:  Lot 2. Vida 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i 
patrimonial 

66516000-0 Privat ZURICH España 
Cia de Seguros i 
Reaseguros, SA 

01/01/2022 Pròrroga cada any Acord marc relatiu al 
servei de pòlisses 
d’assegurances i 

contractar la pòlissa 
que s’indica a 

continuació:  pòlissa 
d’assegurança de 

responsabilitat civil i 
patrimonial 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Responsabilitat civil professional dels tècnics de 
l’Àrea de Medi Ambient i Territori 

66516500-5 Privat Correduria de 
Seguros, C. 
Lorente SL 

06/04/2023 Pròrroga cada any Acord marc relatiu al 
servei de mediació 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Pòlissa d'assegurança de vehicles terrestres sense 
motor 

66516100-1 Privat Seguro Catalana 
Occidente 

27/10/2021 Pròrroga cada any Acord marc relatiu al 
servei de mediació 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Plataforma de contractació electrònica en tipus 
"aplicació com a servei" ("software as a service" o 

SaaS) 

30211300-4 Subministrament Vortal Connecting 
Business SA 

14/09/2021 1 any 2 prorrogues d'un any 

Serveis 
Jurídics 

Serveis 
Jurídics 

Pòlissa de danys a edificacions i isntal·lacions 66516500-5 Privat Catalana 
d'Occidente 

01/01/2022 Pròrroga cada any Acord mac ACM 2018-
08 

Gerència Comunicació 
Externa i 

Transparència 

Contracte de patrocini El 9 Nou més petit 79341000-6 
92000000-1 

Serveis PREMSA 
D'OSONA 

PENDENT ADJUDICACIÓ 1 any fins a 3 anys 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
Contractes basats de l’Acord marc del servei de transport adaptat i assistit que el Consell Comarcal té previst licitar durant l’any 
2023 
 
ÀREA OBJECTE TIPUS DE 

CONTRACTE 
IMPORT ANUAL 

APROXIMAT (IVA 
EXCLÒS) 

PBL APROXIMAT 
(IVA EXCLÒS) 

VALOR ESTIMAT 
APROXIMAT  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ D'INICI 
DE LA LICITACIÓ 

PSI Transport 
adaptat-
contracte 

basat CDIA00 

Serveis 39.109,74 € 39.109,74 € 41.932,72 € 01/01/2023 
a 

18/11/2023 

19/11/2023 a 
31/12/2023 

Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

transport adaptat i 
assisitit 

CP + Fons 
Diputació + 
Rebuts + 
Conveni 

Ajuntament de 
Granollers 

Oct-Nov 23 

PSI Transport 
adaptat-
contracte 

basat CDIA01 

Serveis 34.484,72 € 34.484,72 € 36.972,54 € 01/01/2023 
a 

18/11/2023 

19/11/2023 a 
31/12/2023 

Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

transport adaptat i 
assisitit 

CP + Fons 
Diputació + 
Rebuts + 
Conveni 

Ajuntament de 
Granollers 

Oct-Nov 23 

PSI Transport 
adaptat-
contracte 

basat CDIA02 

Serveis 39.283,68 € 39.283,68 € 42.116,82 € 01/01/2023 
a 

18/11/2023 

19/11/2023 a 
31/12/2023 

Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

transport adaptat i 
assisitit 

CP + Fons 
Diputació + 
Rebuts + 
Conveni 

Ajuntament de 
Granollers 

Oct-Nov 23 

PSI Transport 
adaptat-
contracte 

basat CDIA03 

Serveis 33.339,96 € 33.339,96 € 35.740,94 € 01/01/2023 
a 

18/11/2023 

19/11/2023 a 
31/12/2023 

Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

transport adaptat i 
assisitit 

CP + Fons 
Diputació + 
Rebuts + 
Conveni 

Ajuntament de 
Granollers 

Oct-Nov 23 

PSI Transport 
adaptat-
contracte 

basat CDIA04 

Serveis 36.980,76 € 36.980,76 € 39.646,99 € 01/01/2023 
a 

18/11/2023 

19/11/2023 a 
31/12/2023 

Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

transport adaptat i 
assisitit 

CP + Fons 
Diputació + 
Rebuts + 
Conveni 

Ajuntament de 
Granollers 

Oct-Nov 23 

PSI Transport 
adaptat-
contracte 

basat CDIA05 

Serveis 38.406,00 € 38.406,00 € 41.175,90 € 01/01/2023 
a 

18/11/2023 

19/11/2023 a 
31/12/2023 

Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

transport adaptat i 
assisitit 

CP + Fons 
Diputació + 
Rebuts + 
Conveni 

Ajuntament de 
Granollers 

Oct-Nov 23 

PSI Transport 
adaptat-
contracte 

Serveis 30.369,60 € 30.369,60 € 32.557,45 € 01/01/2023 
a 

18/11/2023 

19/11/2023 a 
31/12/2023 

Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

transport adaptat i 

CP + Fons 
Diputació + 
Rebuts + 

Oct-Nov 23 



 
 
 

 

 
 

ÀREA OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT ANUAL 
APROXIMAT (IVA 

EXCLÒS) 

PBL APROXIMAT 
(IVA EXCLÒS) 

VALOR ESTIMAT 
APROXIMAT  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ D'INICI 
DE LA LICITACIÓ 

basat CDIA06 assisitit Conveni 
Ajuntament de 

Granollers 

PSI Transport 
adaptat-
contracte 

basat TOBL00 

Serveis 38.468,64 € 38.468,64 € 41.247,21 € 01/01/2023 
a 

18/11/2023 

19/11/2023 a 
31/12/2023 

Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

transport adaptat i 
assisitit 

CP + Fons 
Diputació + 
Rebuts + 
Conveni 

Ajuntament de 
Granollers 

Oct-Nov 23 

PSI Transport 
adaptat-
contracte 

basat TOBL01 

Serveis 39.350,32 € 39.350,32 € 42.191,18 € 01/01/2023 
a 

18/11/2023 

19/11/2023 a 
31/12/2023 

Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

transport adaptat i 
assisitit 

CP + Fons 
Diputació + 
Rebuts + 
Conveni 

Ajuntament de 
Granollers 

Oct-Nov 23 

PSI Transport 
adaptat-
contracte 

basat TOBL02 

Serveis 40.634,32 € 40.634,32 € 43.569,29 € 01/01/2023 
a 

18/11/2023 

19/11/2023 a 
31/12/2023 

Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

transport adaptat i 
assisitit 

CP + Fons 
Diputació + 
Rebuts + 
Conveni 

Ajuntament de 
Granollers 

Oct-Nov 23 

PSI Transport 
adaptat-
contracte 

basat TOBL03 

Serveis 46.326,72 € 46.326,72 € 49.672,32 € 01/01/2023 
a 

18/11/2023 

19/11/2023 a 
31/12/2023 

Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

transport adaptat i 
assisitit 

CP + Fons 
Diputació + 
Rebuts + 
Conveni 

Ajuntament de 
Granollers 

Oct-Nov 23 

PSI Transport 
adaptat-
contracte 

basat TOBL04 

Serveis 49.177,20 € 49.177,20 € 52.726,36 € 01/01/2023 
a 

18/11/2023 

19/11/2023 a 
31/12/2023 

Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

transport adaptat i 
assisitit 

CP + Fons 
Diputació + 
Rebuts + 
Conveni 

Ajuntament de 
Granollers 

Oct-Nov 23 

PSI Transport 
adaptat-
contracte 

basat TOBL05 

Serveis 36.876,48 € 36.876,48 € 39.540,98 € 01/01/2023 
a 

18/11/2023 

19/11/2023 a 
31/12/2023 

Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

transport adaptat i 
assisitit 

CP + Fons 
Diputació + 
Rebuts + 
Conveni 

Ajuntament de 
Granollers 

Oct-Nov 23 

PSI Transport 
adaptat-
contracte 

basat TOBL06 

Serveis 40.818,36 € 40.818,36 € 43.766,16 € 01/01/2023 
a 

18/11/2023 

19/11/2023 a 
31/12/2023 

Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

transport adaptat i 
assisitit 

CP + Fons 
Diputació + 
Rebuts + 
Conveni 

Ajuntament de 
Granollers 

Oct-Nov 23 

PSI Transport 
adaptat-
contracte 

Serveis 49.910,10 € 49.910,10 € 53.477,54 € 01/01/2023 
a 

18/11/2023 

19/11/2023 a 
31/12/2023 

Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

transport adaptat i 

CP + Fons 
Diputació + 
Rebuts + 

Oct-Nov 23 



 
 
 

 

 
 

ÀREA OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT ANUAL 
APROXIMAT (IVA 

EXCLÒS) 

PBL APROXIMAT 
(IVA EXCLÒS) 

VALOR ESTIMAT 
APROXIMAT  (IVA 

EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ D'INICI 
DE LA LICITACIÓ 

basat TOBL07 assisitit Conveni 
Ajuntament de 

Granollers 

PSI Transport 
adaptat-
contracte 

basat TOBL08 

Serveis 49.505,90 € 49.505,90 € 53.041,69 € 01/01/2023 
a 

18/11/2023 

19/11/2023 a 
31/12/2023 

Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

transport adaptat i 
assisitit 

CP + Fons 
Diputació + 
Rebuts + 
Conveni 

Ajuntament de 
Granollers 

Oct-Nov 23 

PSI Transport 
adaptat-
contracte 

basat TOBL09 

Serveis 40.940,30 € 40.940,30 € 43.863,54 € 01/01/2023 
a 

18/11/2023 

19/11/2023 a 
31/12/2023 

Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

transport adaptat i 
assisitit 

CP + Fons 
Diputació + 
Rebuts + 
Conveni 

Ajuntament de 
Granollers 

Oct-Nov 23 

 



 
 
 

 

 
 

 
Pròrroga dels contractes basats de l’Acord marc del servei de transport escolar que el Consell Comarcal té previst licitar durant 
l’any 2023 
 

ÀREA UNITAT EXPEDIENT 
GENESYS 

OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT ANUAL 
APROXIMAT (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIMAT 

(IVA EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE LA 

LICITACIÓ 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005751 EOBL001A Serveis 36.918,00 € 36.918,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005756 EOBL003A Serveis 27.838,80 € 27.838,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005757 EOBL004AC Serveis 29.984,40 € 29.984,40 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005759 EOBL005AC Serveis 25.563,60 € 25.563,60 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005760 EOBL006A Serveis 32.846,40 € 32.846,40 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005762 EOBL008S Serveis 31.881,60 € 31.881,60 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005763 EOBL009S Serveis 34.135,20 € 34.135,20 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005764 EOBL010S Serveis 32.526,00 € 32.526,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005765 EOBL011S Serveis 33.040,80 € 33.040,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005766 EOBL012S Serveis 32.140,80 € 32.140,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005767 EOBL013S Serveis 34.779,60 € 34.779,60 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005768 EOBL014S Serveis 35.830,80 € 35.830,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005770 EOBL015S Serveis 33.879,60 € 33.879,60 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005771 EOBL016S Serveis 31.492,80 € 31.492,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 



 
 
 

 

 
 

ÀREA UNITAT EXPEDIENT 
GENESYS 

OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT ANUAL 
APROXIMAT (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIMAT 

(IVA EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE LA 

LICITACIÓ 

transport escolar 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005773 EOBL017S Serveis 31.626,00 € 31.626,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005774 EOBL018A Serveis 32.212,80 € 32.212,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005778 EOBL019A Serveis 37.324,80 € 37.324,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005779 EOBL020S Serveis 32.266,80 € 32.266,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022006317 EOBL021S Serveis 32.911,20 € 32.911,20 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005780 EOBL101A Serveis 26.730,00 € 26.730,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005781 EOBL102A Serveis 26.550,00 € 26.550,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005782 EOBL103AC Serveis 30.114,00 € 30.114,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005783 EOBL104A Serveis 24.364,80 € 24.364,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005784 EOBL105A Serveis 36.673,20 € 36.673,20 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005786 EOBL106A Serveis 33.444,00 € 33.444,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005790 EOBL108S Serveis 32.266,80 € 32.266,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005792 EOBL109AC Serveis 22.640,40 € 22.640,40 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005793 EOBL110S Serveis 32.778,00 € 32.778,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005794 EOBL111S Serveis 32.137,20 € 32.137,20 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis Educació X2022005795 EOBL112AC Serveis 22.510,80 € 22.510,80 € 1 1 Contracte basat de Addenda 1er/2on  



 
 
 

 

 
 

ÀREA UNITAT EXPEDIENT 
GENESYS 

OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT ANUAL 
APROXIMAT (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIMAT 

(IVA EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE LA 

LICITACIÓ 

Personals l'Acord Marc de 
transport escolar 

Ensenyament trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005796 EOBL113AC Serveis 22.122,00 € 22.122,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005797 EOBL114S Serveis 32.396,40 € 32.396,40 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005806 EOBL115S Serveis 32.140,80 € 32.140,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005801 EOBL117A Serveis 29.566,80 € 29.566,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005803 EOBL118A Serveis 34.520,40 € 34.520,40 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005804 EOBL119A Serveis 32.400,00 € 32.400,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005805 EOBL120S Serveis 31.878,00 € 31.878,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022006252 EOBL121S Serveis 32.266,80 € 32.266,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005798 EOBL191AC Serveis 28.159,20 € 28.159,20 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005800 EOBL192AC Serveis 26.200,80 € 26.200,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022008505 POBL02 Serveis 25.606,80 € 25.606,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022008506 POBL04 Serveis 24.120,00 € 24.120,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005828 POBL05C Serveis 20.548,80 € 20.548,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005825 POBL06C Serveis 20.422,80 € 20.422,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005826 POBL07C Serveis 20.034,00 € 20.034,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 



 
 
 

 

 
 

ÀREA UNITAT EXPEDIENT 
GENESYS 

OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT ANUAL 
APROXIMAT (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIMAT 

(IVA EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE LA 

LICITACIÓ 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005820 POPC01 Serveis 25.408,80 € 25.408,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005822 POPC03 Serveis 32.774,40 € 32.774,40 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005816 POPC04 Serveis 30.236,40 € 30.236,40 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005817 POPC05 Serveis 29.991,60 € 29.991,60 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005811 POPC06 Serveis 25.876,80 € 25.876,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005818 POPC07 Serveis 28.440,00 € 28.440,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005829 SOBL01 Serveis 38.732,40 € 38.732,40 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005830 SOBL02 Serveis 39.808,80 € 39.808,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005823 SOBL03 Serveis 36.882,00 € 36.882,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005832 SOBL05 Serveis 33.570,00 € 33.570,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005833 SOBL06 Serveis 35.078,40 € 35.078,40 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005862 SOBL07 Serveis 34.772,40 € 34.772,40 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005838 SOBL10 Serveis 33.271,20 € 33.271,20 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005835 SOBL12 Serveis 37.947,60 € 37.947,60 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005836 SOBL13 Serveis 37.195,20 € 37.195,20 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005843 SOBL15 Serveis 29.358,00 € 29.358,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 



 
 
 

 

 
 

ÀREA UNITAT EXPEDIENT 
GENESYS 

OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT ANUAL 
APROXIMAT (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIMAT 

(IVA EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE LA 

LICITACIÓ 

transport escolar 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005844 SOBL16 Serveis 32.605,20 € 32.605,20 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005841 SOBL17 Serveis 33.681,60 € 33.681,60 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005842 SOBL18 Serveis 29.358,00 € 29.358,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005850 SOBL20 Serveis 28.404,00 € 28.404,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005852 SOBL22 Serveis 24.811,20 € 24.811,20 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005845 SOBL24 Serveis 35.676,00 € 35.676,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005875 SOBL25C Serveis 21.063,60 € 21.063,60 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005840 SOBL26 Serveis 25.200,00 € 25.200,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005855 SOBL27 Serveis 34.200,00 € 34.200,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005834 SOBL28 Serveis 39.600,00 € 39.600,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005857 SOBL29 Serveis 31.680,00 € 31.680,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005864 SOBL30 Serveis 26.143,20 € 26.143,20 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022008512 SOBL31 Serveis 25.200,00 € 25.200,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022008513 SOBL32 Serveis 33.120,00 € 33.120,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005872 SOBL34C Serveis 20.678,40 € 20.678,40 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis Educació X2022005873 SOBL35C Serveis 19.414,80 € 19.414,80 € 1 1 Contracte basat de Addenda 1er/2on  



 
 
 

 

 
 

ÀREA UNITAT EXPEDIENT 
GENESYS 

OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

IMPORT ANUAL 
APROXIMAT (IVA 

EXCLÒS) 

PBL 
APROXIMAT 

(IVA EXCLÒS) 

DURADA 
PRINCIPAL 

PRÒRROGUES 
PROPOSADES 

TIPUS 
PROCEDIMENT 

FINANÇAMENT PREVISIÓ 
D'INICI DE LA 

LICITACIÓ 

Personals l'Acord Marc de 
transport escolar 

Ensenyament trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022008515 SOBL36AC Serveis 25.153,20 € 25.153,20 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022008516 SOBL37AC Serveis 24.379,20 € 24.379,20 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005866 SOPC01 Serveis 30.175,20 € 30.175,20 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005867 SOPC02 Serveis 25.200,00 € 25.200,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005869 SOPC03 Serveis 29.520,00 € 29.520,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005871 SOPC05 Serveis 38.160,00 € 38.160,00 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005868 SOPC06 Serveis 42.771,60 € 42.771,60 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022005876 TENO01 Serveis 36.820,80 € 36.820,80 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

1er/2on  
trimestre 2023 

Serveis 
Personals 

Educació X2022012287 TENO02 Serveis 63.033,44 € 63.033,44 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

28 novembre 
2022 

Serveis 
Personals 

Educació X2022012378 POBL11C Serveis 35.128,64 € 35.128,64 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

28 novembre 
2022 

Serveis 
Personals 

Educació X2022012379 POBL12C Serveis 34.476,32 € 34.476,32 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

28 novembre 
2022 

Serveis 
Personals 

Educació X2022012380 POBL13C Serveis 34.264,92 € 34.264,92 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

28 novembre 
2022 

Serveis 
Personals 

Educació X2022012381 POBL10 Serveis 59.119,52 € 59.119,52 € 1 1 Contracte basat de 
l'Acord Marc de 
transport escolar 

Addenda 
Ensenyament 

28 novembre 
2022 

 
 
 



 

 

 
2. Publicar el contingut d’aquest acord en el perfil de contractant del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental. 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 09.07 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 16 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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal Junts 
per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé 
Soler, Joan Daví Mayol i Raül Garcia Ramírez; 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, Anna Cella i Navarro, Joan Josep Galiano i 
Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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. 
 
3. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2023. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 16 de novembre de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El preàmbul de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, en endavant LPACAP, preveu que per tal d’augmentar la 
seguretat jurídica, i la predictibilitat de l’ordenament, s’aposta per millorar la planificació 
normativa «ex ante». Per això, totes les administracions han de divulgar un pla anual 
normatiu en què es recullin totes les propostes amb rang de llei o de reglament que 
s’hagin d’elevar per a la seva aprovació l’any següent. 

 
En aquest sentit, l’article 132 de la LPACAP, estableix l’obligació a les administracions 
públiques de fer públic anualment un pla normatiu que contingui les iniciatives legals o 
reglamentàries que s’hagin d’elevar per a la seva aprovació l’any següent. Una vegada 
aprovat, el pla anual normatiu s’ha de publicar al portal de la transparència de 
l’Administració pública corresponent. 
 
D’aquesta manera, d’acord amb un principi de bona regulació, s’afavoreix la predictibilitat 
i l’avaluació pública de l’ordenament.  
 
En l’àmbit del Consell Comarcal del Vallès Oriental, tenint en compte la naturalesa i 
àmbit de la potestat reglamentària, això suposa l’obligació amb caràcter anual d’elaborar 
i aprovar un pla normatiu amb relació a les iniciatives reglamentàries, és a dir 
ordenances i reglaments comarcals.  

 
2. El 16 de novembre de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=12


 

 

1. L’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  

 
2. L’article 6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, estableix que les entitats locals disposen d’un registre 
electrònic general d’apoderaments, en el qual s’han d’inscriure, almenys, els de caràcter 
general atorgats «apud acta», presencialment o electrònicament, per part de qui tingui la 
condició d’interessat en un procediment administratiu a favor de representant, per actuar 
en el seu nom davant les administracions públiques. També hi ha de constar la validació 
efectuada del poder. 

 
3. L’article 10.1 c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, preveu que la informació relativa a les decisions i 
actuacions amb rellevància jurídica que l’Administració ha de fer pública en aplicació del 
principi de transparència ha d’incloure els procediments normatius en curs d’elaboració, 
amb la indicació de l’estat de tramitació en què es troben. 

 
4. L’article 14 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que és competència 
del Ple, entre d’altres, l’aprovació del reglament orgànic i les ordenances. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2023 amb el contingut següent:  

 
a) La modificació del Reglament de l’administració electrònica. 
b) La creació del Reglament de la borsa de lloguer social per a l’adjudicació 

d’habitatges. 
c) La creació del Reglament de menjador. 

 
2. Publicar el Pla normatiu comarcal precedent en el Portal de la transparència del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 09.54 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 17 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, 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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal Junts 
per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé 
Soler, Joan Daví Mayol i Raül Garcia Ramírez; 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 10 abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els 
senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Anna Cella i Navarro, Joan Josep Galiano i 
Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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. 
 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=13


 

 

 
4. Aprovar l'Ordenança reguladora del Reglament de la Bústia Ètica del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 16 de novembre de 2022, que és el que segueix: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’11 de novembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 de novembre de 2019, el Ple del Consell Comarcal aprovà el Codi Ètic que té per 

objecte fixar els principis, els valors ètics i les normes de conducta que, en l’exercici de les 
seves funcions i les competències que tingui atribuïdes, han d’observar les persones i entitats 
recollides en l’àmbit d’aplicació. També s’estableixen les eines de control i seguiment del 
compliment dels principis, els valors i les normes de conducta i especifica les conseqüències 
del seu incompliment. 
 

2. La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, relativa a 
la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, té per objecte 
reforçar l’aplicació del Dret i les polítiques de la Unió en àmbits específics mitjançant 
l’establiment de normes mínimes comunes que proporcionin un elevat nivell de protecció de 
les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió. 
 
Alhora, aquesta directiva obliga als estats a vetllar perquè les entitats jurídiques dels sectors 
privat i públic estableixin canals i procediments de denúncia interna i de seguiment. 
Actualment està en tràmit el projecte de llei de transposició de la Directiva 2019/1937 al dret 
intern.  
 

3. El 20 de juliol de 2022, el Ple del Consell Comarcal aprovà el Pla de mesures antifrau 
establert com a obligatori per 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 (PRTR), 
per a tota entitat, decisòria o executora, que participi en l'execució de les mesures del PRTR, 
amb l’objectiu de 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, pel que 
fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos. 
 
En aquest sentit, l’esmentat Pla de mesures antifrau preveu a l’apartat 2.6, amb el títol   
Mesures antifrau pel que fa als quatre elements clau del cicle antifrau: prevenció, detecció, 
correcció i persecució, l’establiment d’un canal intern de denúncies per a alertar de forma 
anònima de possibles irregularitats en compliment de la Directiva 2019/10373. 
 
Un dels mitjans per a dotar d’eficàcia les regles de conducta i contribuir alhora al compliment 
del principi de legalitat és la creació de la Bústia Ètica, que ha de permetre tenir coneixement 
de qualsevol acció o omissió contrària al dret, als principis i als valors ètics dels òrgans de 
gestió pública. D’aquesta manera s’augmentaria la confiança de la societat en les institucions 
públiques i en les persones que hi presten serveis. 
 
La Bústia Ètica vol esdevenir un canal electrònic de participació ciutadana per afavorir-ne les 
comunicacions i preservar l’anonimat de la persona que alerta. 
 
També es tracta d’un posicionament transparent i obert de l’administració i posa els mitjans 
per revisar aquells eventuals supòsits en què no es respectin les regles de conducta ètiques 
amb la finalitat última de fer propostes de millora en la gestió pública. Comporta, en definitiva, 
sensibilitzar en matèria d’ètica en la gestió pública a partir de la col·laboració i la participació 
ciutadanes. 



 

 

 
Aquest canal intern de comunicacions ha de ser d'accés públic a través d’un apartat específic 
al web del Consell Comarcal i ha de garantir la confidencialitat per a rebre i tractar la 
informació proporcionada per la persona que alerta, sens perjudici de les excepcions que 
s’escauen.  
 
Per aquests motius, resulta necessari l’aprovació d’una ordenança reguladora del Reglament 
de la Bústia Ètica. 
 

4. El 13 d’octubre de 2022, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2022PRES000517 
s’aprovà incoar l’expedient per a l’aprovació de l’Ordenança reguladora del Reglament de la 
Bústia Ètica del Consell Comarcal del Vallès Oriental i publicar al web del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental la consulta pública per demanar l’opinió dels subjectes i de les 
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma en els termes 
previstos a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques.  

 
La consulta pública s’ha publicat al web del Consell Comarcal del Vallès Oriental el 17 
d’octubre de 2022. 
 

 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. L’article 5.3 del Reglament orgànic comarcal, amb el títol Potestats administratives i 

prerrogatives, disposa que el Consell Comarcal, en ús de llur potestat reglamentària i en 
l’àmbit de les seves competències, pot dictar disposicions de caràcter general, les quals 
adopten la forma d’ordenances o reglaments. 
 
Per a l’aprovació de disposicions de caràcter general i en l’àmbit de les competències pròpies, 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental no precisa d’una habilitació legal prèvia. No obstant 
això, aquestes disposicions no poden regular en cap cas, sense prèvia habilitació legal, 
matèries sotmeses a reserva legal. 
 

2. L’article 14 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 TRLMRLC, estableix 
que és competència del Ple, entre d’altres, l’aprovació del reglament orgànic i les ordenances. 
 

3. L’article 19.2 del TRLMRLC disposa que el Consell d’Alcaldes ha d’emetre prèviament un 
informe sobre l'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances. 
 

4. L’article 114.3 lletra b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en 
endavant TRLMRLC, 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 la creació i la 
regulació dels òrgans complementaris. 

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

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

6. L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de bases de règim local i l’article 
178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que fa al procediment d’aprovació de les 
ordenances i el reglaments. 

 
7. L’article 3.3. d) 1r. 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, estableix 
com a funció pública de secretaria l’assessorament legal preceptiu l’emissió d’un informe 
previ a l’aprovació d’ordenances. 
 



 

 

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

 
 
Per tant, INFORMO, 
 
1. Aprovar l'Ordenança reguladora del Reglament de la Bústia Ètica del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, d’acord amb el redactat que consta a l’arxiu amb el títol ORDN Reglament 
Bústia Ètica CCVOR 11112022 i el nom de fitxer GENE2022008635VOIDv5.pdf, de 
l’expedient número X2022012120. 

 
2. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la 

darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària i disposar 
l’exposició al tauler d’anuncis, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. Un cop 
transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació de cap al·legació s’elevarà 
l’acord a definitiu al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb la corresponent ressenya 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 

2. L’11 de novembre de 2022, la secretària accidental del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, senyora Núria Caellas i Puig, ha emès l’informe preceptiu corresponent. 

 

3. El 16 de novembre de 2022, el Consell d’alcaldies del Vallès Oriental ha aprovat informar 
favorablement aquesta proposta per assentiment unànime dels membres presents. 

 

4. El 16 de novembre 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 5.3 del Reglament orgànic comarcal, amb el títol Potestats administratives i 
prerrogatives, disposa que el Consell Comarcal, en ús de llur potestat reglamentària i en 
l’àmbit de les seves competències, pot dictar disposicions de caràcter general, les quals 
adopten la forma d’ordenances o reglaments. 
 
Per a l’aprovació de disposicions de caràcter general i en l’àmbit de les competències 
pròpies, el Consell Comarcal del Vallès Oriental no precisa d’una habilitació legal prèvia. 
No obstant això, aquestes disposicions no poden regular en cap cas, sense prèvia 
habilitació legal, matèries sotmeses a reserva legal. 
 

2. L’article 14 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 TRLMRLC, 
estableix que és competència del Ple, entre d’altres, l’aprovació del reglament orgànic i 
les ordenances. 
 

3. L’article 19.2 del TRLMRLC disposa que el Consell d’Alcaldes ha d’emetre prèviament 
un informe sobre l'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances. 
 

4. L’article 114.3 lletra b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
en endavant TRLMRLC, 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 
la creació i la regulació dels òrgans complementaris. 

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

secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui legalment 



 

 

els substitueixi, per a adoptar els acords següents: sempre que es tracti de matèries per 
a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.   
 

6. L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de bases de règim local i 
l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que fa al procediment d’aprovació 
de les ordenances i el reglaments. 

 
7. L’article 3.3. d) 1r. 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, 
estableix com a funció pública de secretaria l’assessorament legal preceptiu l’emissió 
d’un informe previ a l’aprovació d’ordenances. 
 

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

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l'Ordenança reguladora del Reglament de la Bústia Ètica del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental, d’acord amb el redactat següent: 
“Preàmbul 
 
El sector públic ha de vetllar per a potenciar la confiança de la ciutadania en les entitats públiques 
mitjançant un marc d’integritat institucional que garanteixi una gestió pública d’acord amb l’ètica i 
el bon govern. En aquest sentit, en resposta al marc legal de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei catalana 19/2014 de 29 de 
desembre, i amb la voluntat de millorar la governança, transparència i bon govern, el 10 d'abril de 
2019 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant Consell Comarcal, va aprovar 
el Pla d'Integritat Ètica i les seves accions. 
 
El 20 de novembre de 2019,  el Ple del Consell Comarcal aprovà el Codi Ètic que té per objecte 
fixar els principis, els valors ètics i les normes de conducta que, en l’exercici de les seves funcions 
i les competències que tingui atribuïdes, han d’observar les persones i entitats recollides en 
l’àmbit d’aplicació. També s’estableixen les eines de control i seguiment del compliment dels 
principis, els valors i les normes de conducta i especifica les conseqüències del seu incompliment. 
 
La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, relativa a la 
protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, té per objecte 
reforçar l’aplicació del Dret i les polítiques de la Unió en àmbits específics mitjançant l’establiment 
de normes mínimes comunes que proporcionin un elevat nivell de protecció de les persones que 
informin sobre infraccions del Dret de la Unió. 
 
Alhora, aquesta directiva obliga als estats a vetllar perquè les entitats jurídiques dels sectors 
privat i públic estableixin canals i procediments de denúncia interna i de seguiment. Actualment 
està en tràmit el projecte de llei de transposició de la Directiva 2019/1937 al dret intern.  
El Pla d’Actuació Comarcal del Vallès Oriental aprovat el 25 de maig de 2022 preveu la 
implantació de la Bústia Ètica a la línia sisena, encapçalada amb el títol Millora contínua i 
excel·lència. 
Un dels mitjans per a dotar d’eficàcia les normes de conducta i contribuir alhora al compliment del 
principi de legalitat és la creació de la Bústia Ètica, que és l’objecte d’aquesta norma reguladora, 
destinada a afavorir la comunicació i la denúncia de les conductes o les actuacions contràries al 
dret, als principis i als valors ètics en l’àmbit del Consell Comarcal. 
 
La Bústia Ètica vol esdevenir un canal electrònic de participació ciutadana per afavorir-ne les 
comunicacions i preservar l’anonimat de la persona que alerta.  



 

 

 
Mitjançant aquest sistema, qualsevol servidor públic de la corporació, tingui la condició de 
membre electe o representatiu, o d'empleat públic, així com aquelles persones que es relacionen 
amb l’administració comarcal, com ara proveïdors, licitadors,  aspirants a un lloc de treball o 
qualsevol persona, sense distinció, podrà presentar les comunicacions indicades en suport 
electrònic i de manera telemàtica. 
 
Una de les finalitats de la Bústia Ètica és la protecció de la persona que fa arribar una 
comunicació, per tal que els seus drets i interessos no resultin afectats, ni esdevingui una víctima 
d’assetjament professional o social.  
 
Per tot això, es preveuen mecanismes que assegurin la indemnitat de la persona que fa la 
comunicació i també es reconeixen un seguit de drets a les persones a les quals s’atribueix una 
possible conducta irregular o contrària al Codi Ètic. També s’estableixen els criteris o les pautes 
d’actuació en la comprovació dels fets comunicats i les condicions d’ús que cal respectar. 
 
Aquest Reglament té catorze articles i una disposició final. En defineix l’objecte, els objectius, el 
règim jurídic, l’àmbit d’aplicació, el canal d’entrada, els requisits de les comunicacions, la 
presentació i la gestió de les comunicacions, l’òrgan gestor i els drets i les obligacions.  
 
Article 1. Objecte 
1. Per raó d’aquest Reglament es crea la Bústia Ètica del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 

que n’és el seu objecte, amb la finalitat de promoure la qualitat institucional i democràtica 
d’aquest ens comarcal. 

2. La regulació del funcionament de la Bústia Ètica forma part també de l’objecte d’aquest 
Reglament. 

Article 2. Definició 
1. La Bústia Ètica del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant la Bústia Ètica, és un 

canal de comunicació electrònica que el Consell Comarcal posa a disposició de qualsevol 
persona per poder alertar i comunicar conductes dutes a terme a l’administració del Consell 
Comarcal que puguin resultar contràries al dret i/o als principis del Codi Ètic. 

2. La Bústia Ètica contribueix al sistema de control en la gestió pública i alerta sobre possibles 
irregularitats, en defensa dels principis de qualitat democràtica i bon govern.  

3. Els valors i principis que inspiren el funcionament i l'ús de la Bústia Ètica es fonamenten en la 
garantia de respecte a la legalitat, satisfacció de l'interès públic, integritat, eficàcia i eficiència, 
honestedat, objectivitat, imparcialitat, neutralitat, igualtat, prudència, transparència, autoritat, 
compromís, lideratge, responsabilitat, cooperació institucional, qualitat democràtica i bona 
administració. 

Article 3. Objectius i finalitat 
Els objectius i la finalitat de la Bústia Ètica en l’àmbit del Consell Comarcal són els següents:  
a) Fomentar la transparència, el retiment de comptes i la integritat de la institució. 
b) Garantir i afavorir que es compleixin els principis i els valors ètics establerts al Codi Ètic. 
c) Promoure les bones pràctiques, la bona administració i el bon govern. 
d) Vetllar pel compliment de la legislació. 
Article 4. Règim jurídic 
1. L’organització, l'ús i el funcionament de la Bústia Ètica es regeixen per aquest Reglament i, 

supletòriament, per l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica, la seu electrònica i 
el registre electrònic, en tot allò que resulti d’aplicació. 

2. El Consell Comarcal no és en cap cas responsable de l'ús incorrecte de la Bústia Ètica en 
relació amb les comunicacions que s’hi presenten. 

Article 5. Àmbit d’aplicació  
1. Les comunicacions efectuades a la Bústia Ètica s’adrecen exclusivament a comunicar fets i 

actuacions comesos en l'àmbit d’aquest Consell Comarcal que resultin contràries al dret i/o 
als principis del Codi Ètic. 

2. Les comunicacions adreçades a la Bústia Ètica no suposen l'inici d'un procediment 
administratiu, ni la formulació d’un recurs administratiu ni tenen l'efecte de presentació de 
documents al Registre del Consell Comarcal. 

3. La persona que presenti una comunicació a la Bústia Ètica no adquireix la condició de 
persona interessada en un procediment administratiu. Tanmateix, si en la comunicació ha 
manifestat la seva intenció de comparèixer com a persona interessada, pot beneficiar-se 



 

 

d’aquesta condició en el procediment administratiu que, si escau, s’incoï arran de les tasques 
de gestió de la comunicació que es duguin a terme, sempre que tingui la legitimació 
corresponent. 

Article 6. Canal d’entrada 
1. El Consell Comarcal posa a disposició un canal electrònic de fàcil accés des del seu web 

institucional, que és el canal d’entrada de la Bústia Ètica. 
2. El canal d’entrada a la Bústia Ètica ha de permetre registrar una alerta de forma anònima, 

facilitar la comunicació bidireccional entre l’òrgan gestor de la Bústia Ètica i la persona que 
alerta, així com garantir la confidencialitat de les comunicacions i la protecció de la identitat de 
les persones que hi intervenen, sens perjudici de les excepcions establertes en aquest 
Reglament. 

Article 7. Requisits de les comunicacions  
1. Les comunicacions que es rebin han de descriure els fets i les circumstàncies que permetin la 

identificació de l'acció o l'omissió imputable que es vol posar en coneixement del Consell 
Comarcal. És obligatori emplenar el camp destinat a descriure detalladament la conducta 
contrària al dret i/o als principis del Codi Ètic. 
 
En cas que no es compleixin aquests requisits, les comunicacions no generen cap acció a 
càrrec de l’òrgan gestor, més enllà de l’acusament de rebuda, i en cap cas s’admetran ni 
originaran una investigació al respecte.  

 
2. Els camps identificatius de la persona que presenta la comunicació, així com els relatius a la 

seva adreça física i electrònica tenen caràcter opcional i no és un requisit exigible per a la 
presentació de les comunicacions.  

Article 8. Presentació i gestió de les comunicacions 
1. Les comunicacions es presenten en format electrònic mitjançant el canal habilitat que el 

Consell Comarcal posa a disposició amb accés des del web institucional. 
 

2. La presentació de la comunicació genera un codi de registre aleatori que, mantenint 
l'anonimat de la persona que formula la comunicació, permet fer el seguiment de la 
comunicació i mantenir el contacte entre l’òrgan gestor de la Bústia Ètica i la persona que fa 
la comunicació, a l'efecte de facilitar la col•laboració d’ambdues parts en la comprovació dels 
fets.  
 
En cap cas l’òrgan gestor admet comunicacions fetes mitjançant altres canals o mitjans que 
no siguin el canal d’entrada establert a l’article 6 d’aquest Reglament. 

 
3. Les comunicacions rebudes a la Bústia Ètica són tractades per l’òrgan gestor, que emet i 

adreça a la persona que formula la comunicació un acusament de rebuda en termini màxim 
de set dies naturals.  

 
4. Amb posterioritat a l’acusament de rebuda, l’òrgan gestor verifica el compliment dels requisits 

de les comunicacions d’acord amb l’article 7, i si es compleixen, efectua una ponderació 
prèvia de versemblança dels fets, fonamentada degudament en la correlació entre el fet 
denunciat, la seva intensitat ofensiva respecte d'un determinat bé jurídic i en atenció al 
principi de proporcionalitat. 

  
5. L'òrgan gestor pot dur a terme les diligències d'investigació preliminars que consideri 

necessàries per verificar els requisits d'admissió de la comunicació i la versemblança dels 
fets.   

 
6. La ponderació prèvia de versemblança de l’òrgan gestor conclou amb alguna de les decisions 

següents: 
 

a) Admissió de la comunicació i obertura del període de les actuacions de comprovació. 
b) Arxivar la comunicació en cas de manca de fonament o per ser notòriament falsa. 
 

7. Les actuacions de comprovació dels fets objecte de la comunicació consisteixen en portar a 
terme les tasques d'investigació convenients per tal de verificar i acreditar els fets comunicats. 
Són objecte de comprovació els fets descrits a les comunicacions presentades i admeses. 



 

 

Les actuacions de comprovació s'han de dur a terme d'acord amb els principis de 
congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat, eficàcia i economia procedimental, 
respectant en tot cas el principi de màxima reserva. El desenvolupament de les actuacions de 
comprovació és una funció de l’òrgan gestor. 

 
En els casos en els quals s'evidenciï de manera manifesta l'existència d'una infracció 
administrativa o un il·lícit penal, s’han de suspendre les actuacions de comprovació i se'n 
donarà compte a l'òrgan competent, vetllant per evitar que es produeixi la prescripció de la 
infracció. 

 
8. Un cop fetes les actuacions de comprovació procedents, l’òrgan gestor emet l'informe de 

conclusions corresponent que adreça a l’òrgan competent.  
 

En l’informe de conclusions s’hi reflecteix una relació de les actuacions de comprovació 
efectuades, un pronunciament si existeix o no, al seu parer, una conducta contrària al dret i/o 
als principis del Codi Ètic, i els motius i les justificacions en què es fonamenta aquesta 
consideració. 
 
En cas afirmatiu, l'informe ha d'incloure les mesures de millora en la gestió pública que 
consideri adequades per tal d'evitar futures males pràctiques de la mateixa naturalesa. 
Addicionalment, pot proposar a l'òrgan competent la incoació d'expedients administratius per 
restaurar la legalitat alterada o l'adopció de mesures sancionadores o disciplinàries o, fins i 
tot, comunicar a la fiscalia les conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal. En els 
casos en els quals la recomanació incorpori una proposta d'incoació d'un expedient 
sancionador o disciplinari, les tasques de comprovació i la decisió adoptada poden tenir els 
efectes i la consideració d'expedient d'informació reservada. 
  
En cas contrari, l'informe ha d'incloure l'acord del cessament de les comprovacions i l'arxiu de 
les actuacions, i també s'hi ha d'especificar, de forma suficientment fonamentada, la manca 
de vulneració dels principis i regles ètiques i la inexistència de males pràctiques. 
 
En tots els casos i en un termini màxim de tres mesos des de la presentació de la 
comunicació, l'òrgan gestor ha de comunicar a la persona que la va presentar el resum de les 
actuacions dutes a terme, les conclusions sobre la vulneració de normes, regles o principis 
ètics i de bona pràctica i, si escau, el resum de les recomanacions i actuacions proposades 
per corregir els fets o la conducta comunicats. L'informe no pot ser objecte de recurs o 
d'impugnació. 

  
Article 9. L’òrgan gestor 
1. L’òrgan gestor és l’òrgan col·legiat format per persones treballadores del Consell Comarcal, 

nomenades per la Presidència, que desenvolupa les funcions establertes a l’article 10 
d’aquest Reglament. 

 
2. El nombre mínim de membres de l’òrgan gestor és de cinc. En qualsevol cas són membres de 

l’òrgan gestor les persones treballadores següents: 
 

i. Una persona treballadora tècnica de la unitat on s’hi adscriguin els serveis jurídics. 
ii. Una persona treballadora de la unitat on s’hi adscriguin les tecnologies de la informació i 

la comunicació. 
Article 10. Funcions de l’òrgan gestor 
L’òrgan gestor té les funcions següents:  
a) Verificar els requisits de les comunicacions i decidir sobre la seva admissió inicial. 
b) Confirmar la recepció, l'admissió o el rebuig a la persona que ha formulat la comunicació. 
c) Fer la ponderació prèvia de versemblança dels fets. 
d) Dur a terme les diligències d'investigació preliminars que consideri necessàries per verificar 

els requisits d'admissió de la comunicació i la versemblança dels fets, si és el cas. 
e) Admetre les comunicacions, arxivar-les, dur a terme les actuacions de comprovació, emetre 

l’informe de conclusions i adreçar-lo a l’òrgan competent.  
f) Comunicar a la persona que va presentar la comunicació el resum de les actuacions dutes a 

terme, les conclusions sobre la vulneració de normes, regles o principis ètics i de bona 



 

 

pràctica i, si escau, el resum de les recomanacions i actuacions proposades per corregir els 
fets o la conducta comunicats. 

g) Garantir la confidencialitat de les persones que alerten mitjançant la presentació d’una 
comunicació així com la dels membres i el personal del Consell Comarcal en la comprovació 
dels fets. La garantia de confidencialitat i anonimat no impedeix la cessió de les dades, 
inclosa la identificació de qualsevol de les persones, imposada per l’ordenament jurídic, i 
especialment, quan es requereixi pels jutjats i tribunals en exercici de la seva funció 
jurisdiccional, o la fiscalia en exercici de les facultats d’investigació. 

h) Elaborar una memòria anual de les comunicacions rebudes i les actuacions dutes a terme, de 
la qual en donarà compte al Ple. 

i) Les altres previstes en aquest Reglament. 
Article 11. Drets i obligacions de la persona que presenta la comunicació 
1. La persona que presenta la comunicació té els drets següents:  

 
a) Disposar d’un canal segur de comunicació que li garanteixi l’anonimat i la confidencialitat 

de les comunicacions.  
b) Gaudir de la protecció eficaç de la seva intimitat, privacitat i anonimat, sense que es pugui 

revelar en cap moment, de manera directa o indirecta, la seva identitat. Aquest dret també 
s’estén als possibles testimonis que intervinguin en la comprovació dels fets comunicats. 
La garantia de confidencialitat i anonimat no impedeix la cessió de les dades, inclosa llur 
identificació, imposada per l’ordenament jurídic, i especialment, quan es requereixi pels 
jutjats i tribunals en exercici de la seva funció jurisdiccional, o la fiscalia en exercici de les 
facultats d’investigació. 

c) Gaudir de la protecció eficaç de la seva integritat laboral, sense que pugui patir 
represàlies, discriminació, ni qualsevol altra conseqüència professional que impliqui 
assetjament o qualsevol efecte negatiu per raó de la comunicació formulada.  

d) Qualsevol altre dret que li sigui reconegut en aquest Reglament. 
 

2. La persona que presenta la comunicació té les obligacions següents: 
 

a) Descriure amb el màxim detall possible els fets i les circumstàncies sobre els que versa la 
comunicació.  

b) Proporcionar tota la documentació disponible sobre els fets comunicats o els indicis 
objectius per obtenir-ne proves.  

c) Tenir una creença raonable sobre la certesa de la informació que comunica i no formular 
comunicacions amb mala fe, abús de dret o basades en meres opinions personals. 

d) Qualsevol altra obligació que li sigui establerta en aquest Reglament. 
 

Article 12. Drets i obligacions de la persona a la qual se li atribueix la conducta comunicada 
1. Les persones a qui s’atribueix la conducta eventualment contrària al dret i/o als principis del 

Codi Ètic tenen els drets següents:  
 

a) Rebre informació de la comunicació presentada, llevat que de manera motivada i d’acord 
amb el principi de proporcionalitat calgui mantenir el secret en benefici de la comprovació 
dels fets. 

b) Conèixer els fets comunicats, formular al·legacions i aportar informació o documents en 
relació amb els fets comunicats. 

c) Que no s'emetin ni es traslladin a terceres persones conclusions o recomanacions que 
continguin referències nominals sense que hagin finalitzat les actuacions de comprovació 
i sense haver tingut oportunitat real de conèixer els fets comunicats i de deixar constància 
del seu parer. S'exceptua la comunicació de dades a l'autoritat judicial, administrativa o 
disciplinària competent, que no exigeix la comunicació prèvia a la persona eventualment 
responsable. 

 
2. Les persones eventualment responsables de la conducta comunicada han de col·laborar en la 

comprovació dels fets i aportar la informació i la documentació de què disposin i que 
requereixi l’òrgan gestor de la Bústia Ètica. 



 

 

Article 13. Obligació de col·laboració en les tasques de comprovació 
Els càrrecs electes i els servidors públics del Consell Comarcal han de col·laborar en les tasques 
de comprovació i facilitar l’accés a la informació i la documentació, si així ho sol·licita l’òrgan 
gestor de la Bústia Ètica. 
Article 14. Protecció de dades de caràcter personal. 
Les dades i informacions personals que hi pugui haver a la comunicació dels fets tan sols poden 
ser objecte de tractament per a la finalitat de tramitar la comunicació, comprovar-ne els fets i 
emetre'n les conclusions finals pertinents. Les dades comunicades o obtingudes en la 
comprovació dels fets comunicats no poden ser cedides ni comunicades a entitats o a persones 
alienes al Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
Han de ser tractades exclusivament pel personal de l’òrgan gestor de la Bústia Ètica, de les 
tasques de comprovació dels fets comunicats i formulació de les recomanacions procedents, 
llevat que sigui procedent comunicar els fets i la identitat de les persones responsables per raó 
d'una eventual responsabilitat disciplinària o penal. 
Per exercir el dret d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació del tractament, de portabilitat 
i/o d’oposició, la persona es pot adreçar a la seu electrònica del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
Disposició final  
Aquesta disposició general entra en vigor transcorreguts 15 dies hàbils a partir de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província.” 

 
2. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de 

la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària i disposar 
l’exposició al tauler d’anuncis, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. Un 
cop transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació de cap al·legació 
s’elevarà l’acord a definitiu al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb la 
corresponent ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 

3. Condicionar aquests acords a l’informe previ preceptiu del Consell d’alcaldies.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 10.49 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 18 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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal Junts 
per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé 
Soler, Joan Daví Mayol i Raül Garcia Ramírez; 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, Anna Cella i Navarro, Joan 
Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez 
Murciano, 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 D'EDUCACIÓ 
 
5. Acceptar la delegació de competències en matèria d’educació efectuada per l’Acord 
de Govern 128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells 
comarcals i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, modificat llur 
annex per l’Acord de Govern 172/2022, de 30 d’agost. 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=14


 

 

Llegit el dictamen de l’Àrea d’Educació, de 16 de novembre de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 31 d’agost de 2021, s’aprovà l’ACORD GOV/128/2021, de delegació de competències 

als consells comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació. 
 

2. El 30 d’agost de 2022, s’aprovà l’ACORD GOV/172/2022, pel qual es modifica l'annex de 
l'Acord GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de competències als consells 
comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació. 

 
3. El 10 d´octubre de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor 

Carles Fernández Pérez, ha emès l’informe següent:  
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. Les competències relatives a la de gestió dels serveis de menjador i transport escolars es van 

delegar a les comarques en virtut del Decret 219/1989, d'1 d'agost, de delegació de 
competències de la Generalitat a les comarques en matèria d'ensenyament.  

 
2. El 24 de maig de 2016, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental vàrem formalitzar un conveni de delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i per a la gestió del servei 
escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament.  

 
3. D’acord amb aquest conveni el Consell Comarcal assumeix la competència delegada de la 

gestió del servei escolar de menjador de l’Escola Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana i de 
l’Escola Quatre Vents de Canovelles. 

 
4. L’addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental relativa a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de 
transport i del servei escolar de menjador, amb efectes des de l’1 de gener de 2019. Entre les 
mesures adoptades, s’acorda l’ampliació en la delegació del servei de menjador als centres 
següents: Escola Montbui de Caldes de Montbui, Escola Joan Solans de Granollers, Escola 
Granollers (actualment Escola Turó de Can Gili) de Granollers, Escola del Bosc de Mollet del 
Vallès, Escola Montseny de Mollet del Vallès, Escola Jaume Balmes de Sant Feliu de 
Codines, Escola Pau Casals de Montmeló i l’Institut d’Educació Secundària Eugeni Xammar 
de l’Ametlla del Vallès. 

 
5. L’Acord de Govern 128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells 

comarcal i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, publicat al DOGC núm. 
8493 de 02.09.2021, en el punt 1, delega en els consells comarcals, entre d’altres, les 
competències en matèria educativa següents: A) El servei de transport escolar, que inclou els 
ajuts individuals per desplaçament, en les modalitats següents: a) El servei de transport 
escolar de caràcter preceptiu. b) El servei de transport escolar no obligatori. B) El servei de 
menjador escolar als centres educatius públics dependents del departament competent en 
matèria d'educació, en els supòsits següents: a) El servei de menjador escolar de caràcter 
preceptiu. b) El servei de menjador escolar amb caràcter opcional. C) Els ajuts individuals de 
menjador, en les modalitats següents: a) Els ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i 
geogràfiques. b) Els ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre educatiu 
privat concertat determinat pel departament competent en matèria d'educació.  

 
6. El punt 8 de l’Acord de Govern 128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als 

consells comarcal i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, deixa sense 
efectes la delegació de competències de la Generalitat en matèria d'educació aprovada pel 
Decret 219/1989, d'1 d'agost i estableix que mentre no es produeixi l'acceptació d'aquesta 
delegació, els serveis contractats o establerts per mitjà d'un conveni pels ens locals delegats, 



 

 

de conformitat amb la delegació anterior, s'han de continuar prestant de conformitat amb el 
règim determinat al punt 3 d'aquest Acord. Així mateix, disposa que abans de la finalització 
del curs 2022-2023 tots els ens locals amb competències delegades segons el règim anterior 
han d'haver comunicat l'acceptació o la renúncia expressa. 

 
7. L’Acord de Govern 128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells 

comarcal i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, va ser modificat per 
l’Acord 172/2022, de 30 d’agost. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Acceptar la delegació de competències en matèria educativa efectuada per l’Acord de Govern 
128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells comarcal i a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, modificat l’Acord de Govern 128/2021, de 
31 d’agost, a exercir ens els termes i condicions que s’hi preveuen, següents: 

 
A) Servei de transport escolar, que inclou els ajuts individuals per desplaçament, en les 
modalitats següents: 
a) Servei de transport escolar de caràcter preceptiu. 
b) Servei de transport escolar no obligatori 
 
B) Servei de menjador escolar als centres educatius públics dependents del departament 
competent en matèria d'educació, en els supòsits següents: 
a) Servei de menjador escolar de caràcter preceptiu. 
b) Servei de menjador escolar amb caràcter opcional. 
C) Ajuts individuals de menjador, en les modalitats següents: 
a) Ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques. 
b) Ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre educatiu privat concertat 
determinat pel departament competent en matèria d'educació. 

 
2. Acordar la relació de centres educatius inclosos en la delegació del servei de menjador 

escolar precedent següent: 

 
Codi Centre Nom del centre Municipi 

08043942 Escola Montbui Caldes de Montbui 

08074811 Escola Granollers (actualment Escola Turó de Can 
Gili) 

Granollers 

08017700 Escola Joan Solans Granollers 

08021570 Escola del Bosc Mollet del Vallès 

08038065 Escola Montseny Mollet del Vallès 

08022011 Escola Pau Casals Montmeló 

08026208 Escola Jaume Balmes Sant Feliu de Codines 

08028102 Escola Ronçana Santa Eulàlia de Ronçana 

“ 
 
 
4. El 14 d’octubre de 2022, la secretària accidental del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, senyora Núria Caellas i Puig, ha emès l’informe preceptiu corresponent.  
 
5. El 16 de novembre 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 156 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, l'Administració educativa és 

l'Administració de la Generalitat i actua per mitjà del departament competent en matèria 
d'educació. 

 



 

 

2. El títol XII del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, regula la delegació de competències als ens locals 
i n'estableix el contingut de l'acord i el règim. 

 
3. 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. 

 
4. L'article 25.1.c) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, per raó del qual correspon a la comarca 
l'exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, entre d'altres, 
l'Administració de la Generalitat; aquestes delegacions o encàrrecs han d'anar 
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los. 

 
5. L’article 159.5 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que els consells 

comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis de menjador 
escolar i d'altres serveis escolars, d'acord amb el que s'estableixi per reglament. 

 
6. L’ACORD GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de competències als consells 

comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació i L’ACORD 
GOV/172/2022, de 30 d'agost, pel qual es modifica l'annex de l'Acord GOV/128/2021, de 
31 d'agost, de delegació de competències als consells comarcals i a l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona en matèria d'educació. 

 
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. 

 
8. L’article 179.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

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

 
En el mateix sentit, l’article 3.2 c) 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, quan disposa que la funció d’assessorament legal preceptiu comprèn, entre 
d’altres, l’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes l’aprovació dels quals 
exigeixi la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació o qualsevol 
altre majoria qualificada.  
 

9. 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. Acceptar la delegació de competències en matèria d’educació efectuada per l’Acord de 

Govern 128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells comarcals i 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, modificat llur annex per 
l’Acord de Govern 172/2022, de 30 d’agost, a exercir ens els termes i condicions que s’hi 
preveuen en els acords esmentats, següents: 

 
A) Servei de transport escolar, que inclou els ajuts individuals per desplaçament, en les 
modalitats següents: 
 

a) Servei de transport escolar de caràcter preceptiu. 
b) Servei de transport escolar no obligatori 

 
B) Servei de menjador escolar als centres educatius públics dependents del departament 
competent en matèria d'educació, en els supòsits següents: 
 

a) Servei de menjador escolar de caràcter preceptiu. 
b) Servei de menjador escolar amb caràcter opcional. 

 
C) Ajuts individuals de menjador, en les modalitats següents: 
 

a) Ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques. 
b) Ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre educatiu privat 
concertat determinat pel departament competent en matèria d'educació. 

 
2. Acordar la relació de centres educatius inclosos en la delegació del servei de menjador 

escolar precedent següent: 
 

Codi Centre Nom del centre Municipi 

08043942 Escola Montbui Caldes de Montbui 

08074811 Escola Granollers (actualment Escola Turó de 
Can Gili) 

Granollers 

08017700 Escola Joan Solans Granollers 

08021570 Escola del Bosc Mollet del Vallès 

08038065 Escola Montseny Mollet del Vallès 

08022011 Escola Pau Casals Montmeló 

08026208 Escola Jaume Balmes Sant Feliu de Codines 

08028102 Escola Ronçana Santa Eulàlia de Ronçana 

 
3. Publicar els acords precedents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes electrònic del Consell Comarcal.  
 

4. Notificar els acords precedents a la Generalitat de Catalunya.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 12.16 de la videoacta. 
 
El senyor Joan Pons Fiori s’incorpora a la sessió. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=15


 

 

6. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb 
l'Ajuntament de Vallromanes i per a la delegació de competències en matèria de la 
gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del 
servei de transport escolar per al curs 2022-2023 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Educació, de 16 de novembre de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 14 de novembre de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis 

Personals, ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 

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

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

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

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

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

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

 
5. El 10 de novembre de 2022, registre d’entrada número E2022018382, l’Ajuntament de 

Vallromanes, ha sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès Oriental col·laboració per a la 
prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de postobligatoris de 
Vallromanes a l’Institut Vilanova de Vilanova del Vallès. 

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

a la manifestació anterior. 
 

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

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

 



 

 

2. Contractar el servei d’acompanyament del servei de transport escolar no obligatori i fer el 
seguiment i control del contracte que en resulti. 

 
3. Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no 

obligatori per als alumnes de postobligatoris del municipi. 
 

4. Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei 
de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a 
l’INSTITUT amb tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei escolar de 
transport, l’empresari contractista del servei d’acompanyament del transport escolar, el 
centre educatiu, les famílies i l’AJUNTAMENT, entre d’altres. 

 
5. Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per 

part dels usuaris. 
 

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

 
 

8. L’Ajuntament s’encarregarà de:  
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei 
de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Per tant, PROPOSO,      

 
1. Establir un conveni que concreti el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL a 
l’AJUNTAMENT per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori pels alumnes de 
postobligatoris de Vallromanes a l’Institut Vilanova de Vilanova del Vallès per al curs 2022-2023.  
 
2. Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’Institut Vilanova de Vilanova 
del Vallès”. 
 

2. El 16 de novembre de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 



 

 

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

 
2. L’ACORD GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de competències als consells 

comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació. 
 

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

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

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

 
5. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix 

que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden 
establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb 
el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts. 

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

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

 
7. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques 
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, 
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú. 

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

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

 
9. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

pel que fa al règim jurídic dels convenis.  
 

10. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
disposa que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels 
seus tributs, sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats 
locals d’àmbit superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de 



 

 

col·laboració amb altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, 
d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat. 

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

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

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

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

13. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions o 
encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions. 

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

de règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la 
transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com 
l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres 
administracions, excepte que per llei s’imposi obligatòriament. 

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

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

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

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

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

del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Vallromanes per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris de 
Vallromanes matriculats a l’Institut Vilanova del Vallès i per a la delegació de 
competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu 
públic per a la prestació del servei de transport escolar, d’acord amb el contingut 
següent: 
 

“R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Núria Caellas Puig.  

  
I de l’altra, el senyor David Ricart Miró, alcalde-president de l’Ajuntament de Vallromanes, assistit 
per la secretària de la corporació, senyora Laura García Álvarez.  

  



 

 

  
I N T E R V E N E N  

  
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre.  

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

  
Les secretàries també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.   

  
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa  

  
  

M A N I F E S T E N  
  

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

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

  

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

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

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

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

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



 

 

 
II. L’ACORD GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de competències als consells 

comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació. 
 
III. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 

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

 
IV. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que els 

ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir 
convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi 
d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts.  

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

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

 
VI. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.  

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

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

 
VIII. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que 

fa al règim jurídic dels convenis.   
 

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

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

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

de juliol pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública.  
  
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents 
atorguen aquest conveni que subjecten als següents  

 
   

P A C T E S  
 
Primer. Objecte  

  
Aquest conveni té per objecte el següent:  

  



 

 

a) Establir el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la 
prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments 
postobligatoris de Vallromanes a l’Institut Vilanova del Vallès, d’ara endavant l’INSTITUT, d’acord 
amb el REGLAMENT.  
 

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

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

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

d’ensenyaments postobligatoris de Vallromanes a l’Institut Vilanova del Vallès que 
l’AJUNTAMENT faciliti, d’acord amb el REGLAMENT.  

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

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

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

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

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

obligatori. 
 

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

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

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

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

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

 
 

Quart. Règim econòmic  
 

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



 

 

 
a) El primer abonament es fa abans del 31 de desembre de 2022 i es correspon amb la 

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

b) El segon abonament es fa abans del 28 de febrer de l’any 2023 i es correspon amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes febrer del 
2023. 

 
2. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu 

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

 
 

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

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

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

 
 

Sisè. Vigència  
  
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes en el curs 
escolar 2022-2023, coincidint llur finalització amb l’acabament d’aquest curs.  
  
 
Setè. Naturalesa del conveni  
  
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes 
del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les seves pròpies 
clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per allò establert a la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa al règim 
jurídic dels convenis.  
 
Vuitè. Comissió de seguiment  
  
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel compliment 

de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del servei per tal d’assegurar-
ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures necessàries per desenvolupar i complir 
millor les obligacions que s’estableixen en aquest conveni.  



 

 

  
2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant per formar part d’aquesta 

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

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

requereix el consentiment exprés de les parts.  
 

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

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

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

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

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

    
Les causes d’extinció del conveni són les següents:  

 
a) L’acord entre les parts.  
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació.   
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL tindrà dret a 

resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a 
conseqüència d’això.  

d) El compliment del període de vigència.  
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts.  
  
 
Dotzè. Jurisdicció  

  
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que se 
suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquesta conveni amb l’assistència de les secretàries que 
en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vallromanes. 

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

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

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 14.39 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=16


 

 

 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
7. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb 
l’Ajuntament de Martorelles. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 16 de novembre de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 10 de novembre de 2022, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi 

Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“INFORME SOBRE EL CONVENI DEL SERVEI DE GESTIÓ ENERGÈTICA I D’AIGUA A 
L’AJUNTAMENT DE MARTORELLES 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
El 8 de novembre de 2022 l’Ajuntament de Martorelles ha sol·licitat assistència tècnica al Consell 
Comarcal per a la prestació d’assistència en matèria de comptabilitat i eficiència energètica i d’aigua, 
consistent principalment en la revisió de factures i optimització de contractes de subministrament, 
incloses totes les gestions necessàries amb les companyies comercialitzadores. 
 
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. 
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Martorelles, amb NIF P0811400A, per a la prestació 

del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 de gener 
de 2023, essent objecte del servei 69 subministraments d’electricitat, 6 dels quals amb producció 
fotovoltaica, i 10 de gas natural. 

 
2. Establir 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. Fixar el cost per a l’any 2023 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 
conveni en 3.013,76 € euros. 

 
4. Determinar que aquest cost s’haurà de revisar amb la corresponent pujada de les retribucions 

públiques només en el cas que s’incrementin addicionalment per sobre del 2,5% previst 
inicialment en els Pressupostos generals de l’Estat. 

 
5. Fixar que pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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 o altres disposicions 
que ho regulin.  

 
6. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 

anualitat. 
 

7. Aprovar el compromís d’ingrés de nou mil dos-cents set euros amb vuitanta cèntims (3.013,76 
euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat 
energètica. 

 
2. El 16 de novembre 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 

 
12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 

marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Martorelles. 
 

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 Martorelles en matèria de 
gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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, la senyora Marc Candela i Callado, alcalde de l’Ajuntament de Martorelles, assistit per 
la secretària de la corporació, la senyora Montserrat Torrents Pedragosa. 

 
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. 
 
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 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 prestar assistència tècnica als municipis que ho requereixin i, 
en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en compte les necessitats dels diversos 
municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Martorelles, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en què el 
CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, 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 

 
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.  
 
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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir d’exemple 
en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector públic 
constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum 
d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos 
públics per a altres finalitats. 

 
VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un marc 

comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres objectius, la 
necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels 
recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de protegir i 
millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, dels 
ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
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 gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 69 subministraments d’electricitat, 6 
dels quals amb producció fotovoltaica, i 10 de gas natural.  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

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



 

 

 
3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 

correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 

 
4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 

 
5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 

millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  

 
6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 

del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 

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

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 



 

 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2023 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni en 3.013,76 € euros. 
 

Aquest cost s’haurà de revisar amb la corresponent pujada de les retribucions públiques 
només en el cas que s’incrementin addicionalment per sobre del 2,5% previst inicialment en 
els Pressupostos generals de l’Estat. 

 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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.  

 
3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
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. Terminis i 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 2023 fins el 31 de desembre de 2025. 
 
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 de les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de tres mil tretze euros amb setanta-sis cèntims (3.013,76 

euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica. 
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 16.02 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
8. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000539, de 9 de novembre, d'aprovació 
de reconeixements extrajudicials de crèdits. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 16 de novembre de 2022, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès el Decret 2022PRES000539, de 9 de novembre, següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 8 de novembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 8 de novembre de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, Cap de l’àrea de Serveis Personals, ha emès 
l’informe que diu: 
 
RELACIÓ DE FETS 

 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=17


 

 

1. La relació de factures F/2022/48 extreta del programa SICALWIN que no consta aprovada la seva despesa amb 
anterioritat al registre de la factura, i que originen una obligació legal de procedir al seu pagament, ja que en cas 
contrari, hi hauria un enriquiment injust per a l'Administració. 
 

Núm. fact. Aplicació i Descripció Import  Tercer Text explicatiu 
      

N. document      
/ 

 2022 1488 2022 32 32460 22300 3.389,41 B60377462 AUTOCARS BARBA, SL EOBL002A CURS 22-23 SETEMBRE 5 AL 
26 (16 DIES EXTRAJUDICIAL) 

EOBL002A 959 CURS 2022/2023 
TRANSPORT ESCOLAR OBL 
+ VTC 

    

/ 
 2022 1489 2022 32 32460 22300 3.847,36 B60377462 AUTOCARS BARBA, SL EOBL007A CURS 22-23 SETMEBRE DEL 5 

AL 26 (16 DIES EXTRAJUDICIALS) 
EOBL007A 959 CURS 2022/2023 

TRANSPORT ESCOLAR OBL 
+ VTC 

    

/ 
 2022 1491 2022 32 32460 22300 3.201,00 B08267122 

BLUE MOBILITY &  
HEALTHCARE SERVICES, 
S.L. 

EOBL116S CURS 2022-2023 SETEMBRE 
(11 DIES EXTRAJUDICIALS) 

22- 803407 CURS 2022/2023 
TRANSPORT ESCOLAR OBL 
+ VTC 

    

/ 
 2022 1492 2022 32 32460 22300 2.242,52 B08267122 

BLUE MOBILITY &  
HEALTHCARE SERVICES, 
S.L. 

SOBL04 CURS 2022-2023 SETEMBRE (14  
DIES EXTRAJUDICIALS) 

22- 803396 CURS 2022/2023 
TRANSPORT ESCOLAR OBL 
+ VTC  

   

/ 
 2022 1493 2022 32 32460 22300 2.464,00 X0654877K STELLA WEINER POBL08 CURS 22-23 SETEMBRE (16 DIES 

EXTRAJUDICIALS) 
CURS/2022/202 CURS 2022/2023 

TRANSPORT ESCOLAR OBL 
+ VTC 

    

/ 
 2022 1496 2022 32 32460 22300 4.620,00 B60589017 AUTOCARS CALELLA, SL SOBL14 CURS 22-23 SETEMBRE (14 DIES 

EXTRAJUDICIALS) 
SP SP220490 CURS 2022/2023 

TRANSPORT ESCOLAR OBL 
+ VTC 

    

/ 
 2022 1497 2022 32 32460 22300 5.082,00 B60589017 AUTOCARS CALELLA, SL SOBL11 CURS 22-23 SETEMBRE (14 IES  

EXTRAJUDICIALS) 
SP SP220489 CURS 2022/2023 

TRANSPORT ESCOLAR OBL 
+ VTC 

    

/ 
 2022 1501 2022 32 32460 22300 1.988,80 46529420Y CABALLÉ RIBÉ, 

MONTSERRAT 
POBL13C CURS 22-23 SETEMBRE (16 
DIES EXTRAJUDICIALS) 

52 CURS 2022/2023 
TRANSPORT ESCOLAR OBL 
+ VTC 

    

/ 
 2022 1502 2022 32 32460 22300 968,00 48178421E ACOSTA PADILLA,  

ALEXANDRA CATALINA 
POBL12C CURS 22-23 SETEMBRE (11 
DIES EXTRAJUDICIAL) 

93 CURS 2022/2023 
TRANSPORT ESCOLAR OBL 
+ VTC 

    

/ 
 2022 1711 2022 32 32461 22300 6.072,00 A08552770 TRANSPORTES 

CASTELLA, S.A. 
POPC02 CURS 2022-23 SETEMBRE (16 
DIES EXTRAJUDICIALS) 

1722AT0014 CURS 2022/2023 
TRANSPORT ESCOLAR 
OPCIONAL 

    

/ 
 2022 1715 2022 32 32460 22300 5.440,82 U10732162 UTE VALLES ORIENTAL  

ESCOLAR 2022 
SOBL23 CURS 2022-23 SETEMBRE (14 
DIES EXTRAJUDICIALS) 

8222AT0003 CURS 2022/2023 
TRANSPORT ESCOLAR OBL 
+ VTC 

    

 
 
 

2. Cal fer avinent que la ruta objecte d’aquest expedient s’ha licitat dues vegades a través de l’Acord Marc quedant 
deserta en ambdues ocasions, la darrera el 22 juliol de 2022.  
 
Considerant que el curs escolar s’iniciava el 5 de setembre de 2022 i que la intervenció del Consell Comarcal del 
Vallès oriental va quedar vacant durant unes setmanes, per tal de poder garantir la prestació d’aquest servei que és 
de caràcter obligatori, es va haver d’iniciar el curs escolar sense formalitzar contracte. 
 

EOBL002A X2022012334 2022-28-S des del 28 de novembre de 2022 CEE Montserrat Montero 

EOBL007A X2022012373 2022-29-S des del 28 de novembre de 2022 CEE Montserrat Montero 

EOBL107A X2022012374 2022-30-S des del 28 de novembre de 2022 CEE Can Vila 

EOBL116S X2022012375 2022-31-S des del 28 de novembre de 2022 CEE Can Vila 

POBL08 X2022012376 2022-32-S des del 28 de novembre de 2022 Escola Sant Vicenç (SIEI) 

POBL09AC  X2022012377 2022-33-S des del 28 de novembre de 2022 Escola Joan Abelló (SIEI) 

POPC02 X2022012382 2022-34-S des del 28 de novembre de 2022 Escola Torre Roja 

POPC08 X2022012383 2022-35-S des de l'1 de gener de 2023 Escola Joan Casas 

SOBL04 X2022012384 2022-36-S des del 28 de novembre de 2022 Institut el Sui (SIEI) 

SOBL08 X2022012386 2022-37-S des de l'1 de gener de 2023 Institut Baix Montseny 

SOBL11 X2022012387 2022-38-S des del 28 de novembre de 2022 Institut Vilamajor 

SOBL14 X2022012388 2022-39-S des del 28 de novembre de 2022 Institut Vilamajor 

SOBL23 X2022012389 2022-40-S des del 28 de novembre de 2022 Institut Vil·la Romana i Institut Manel Blancafort 

SOPC04 X2022012390 2022-41-S des de l'1 de gener de 2023 Institut Vilamajor 

TOTAL: 39.315,91€ 



 

 

 
3. Cal fer avinent que la ruta objecte d’aquest expedient és de nova creació, i les dades necessàries per a la seva 

configuració i contractació es van facilitar part del Departament d’Educació al Consell Comarcal del Vallès Oriental a 
pocs dies de l’inici del curs escolar, moment en que no disposàvem cap persona habilitada per desenvolupar les 
funcions de intervenció. 
Per aquests motius, i a efectes de garantir la prestació servei, aquest es va iniciar sense contracte. Actualment la ruta 
es troba en procediment de licitació. 

 
Ruta 

nomenclatura 
21/22 

Nova 
nomeclatura 

2022/2023 

Núm. 
Expedient 
Genesys 

data Centre 

NOVA TENO02 X2022012287 des del 28/11/2022 Institut la Vall del Tenes 

NOVA POBL11C X2022012378 des del 28/11/2022 Escola Camins 

NOVA POBL12C X2022012379 des del 28/11/2022 Escola Puiggraciós 

NOVA POBL13C X2022012380 des del 28/11/2022 Escola Montbui SIEI 

  POBL10  X2022012381 des del 28 de novembre de 2022 Escola Ramon Macip - Dolors Granés (AIS) 

 
4. Tenint en compte que aquest servei no s’ha prestat en el marc de la contractació del servei d’acord amb la normativa 

en matèria de contractació del sector públic, però no obstant, els serveis relatius a les factures referides s’han 
realitzat adequadament. 

 
5. Atès que a les aplicacions pressupostàries 32 32460 22300 i 32 32461 22300 existeix consignació suficient per 

atendre la despesa de les factures a dalt relacionades. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
ÚNIC. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa a favor de les empreses que consten al punt 1 de la 
relació de fets, per un import total de  trenta-nou mil tres-cents quinze euros amb noranta-un cèntims (39.315,91€), IVA 
inclòs, atesa la conformitat de les factures presentades. 

 
Per tant, PROPOSO 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de trenta-nou mil tres-cents quinze euros 

amb noranta-un cèntims (39.315,91€). 
 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa a favor dels titulars que consten al punt 1 de la 
relació de fets, per un import total de trenta-nou mil tres-cents quinze euros amb noranta-un cèntims 
(39.315,91€), atesa la conformitat de les factures presentades.” 

 
 
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. Els articles 1.288 i 1.302 del Codi Civil que estableixen el enriquiment injust per part de 
l’administració. 

 
7. Les sentències del Tribunal Suprem de 24 de gener de 1984, de 18 de juny de 1985, de 20 

d’octubre de 1987, entre altres. 
 

8. Les bases del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2022. 
 



 

 

9. 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, pel que fa a la competència del president. 

 
 
Per això,  
 
DECRETO: 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total trenta-nou mil tres-cents 

quinze euros amb noranta-un cèntims (39.315,91€), següent: 

 
Núm. fact. Aplicació i Descripció Import  Tercer Text explicatiu 

      

N. document      

/ 
 2022 1488 

2022 32 32460 22300 3.389,41 B60377462 AUTOCARS BARBA, SL 
EOBL002A CURS 22-23 SETEMBRE 5 
AL 26 (16 DIES EXTRAJUDICIAL) 

EOBL002A 959 CURS 2022/2023 TRANSPORT 
ESCOLAR OBL + VTC 

    

/ 
 2022 1489 

2022 32 32460 22300 3.847,36 B60377462 AUTOCARS BARBA, SL 
EOBL007A CURS 22-23 SETMEBRE 
DEL 5 AL 26 (16 DIES 
EXTRAJUDICIALS) 

EOBL007A 959 CURS 2022/2023 TRANSPORT 
ESCOLAR OBL + VTC 

    

/ 
 2022 1491 

2022 32 32460 22300 3.201,00 B08267122 
BLUE MOBILITY &  
HEALTHCARE 
SERVICES, S.L. 

EOBL116S CURS 2022-2023 
SETEMBRE (11 DIES 
EXTRAJUDICIALS) 

22- 803407 CURS 2022/2023 TRANSPORT 
ESCOLAR OBL + VTC 

 
   

/ 
 2022 1492 

2022 32 32460 22300 2.242,52 B08267122 
BLUE MOBILITY &  
HEALTHCARE 
SERVICES, S.L. 

SOBL04 CURS 2022-2023 SETEMBRE 
(14 DIES EXTRAJUDICIALS) 

22- 803396 CURS 2022/2023 TRANSPORT 
ESCOLAR OBL + VTC  

   

/ 
 2022 1493 

2022 32 32460 22300 2.464,00 X0654877K STELLA WEINER 
POBL08 CURS 22-23 SETEMBRE (16 
DIES EXTRAJUDICIALS) 

CURS/2022/202 CURS 2022/2023 TRANSPORT 
ESCOLAR OBL + VTC 

    

/ 
 2022 1496 

2022 32 32460 22300 4.620,00 B60589017 
AUTOCARS CALELLA, 
SL 

SOBL14 CURS 22-23 SETEMBRE (14 
DIES EXTRAJUDICIALS) 

SP SP220490 CURS 2022/2023 TRANSPORT 
ESCOLAR OBL + VTC 

    

/ 
 2022 1497 

2022 32 32460 22300 5.082,00 B60589017 
AUTOCARS CALELLA, 
SL 

SOBL11 CURS 22-23 SETEMBRE (14 
IES EXTRAJUDICIALS) 

SP SP220489 CURS 2022/2023 TRANSPORT 

ESCOLAR OBL + VTC 

    

/ 
 2022 1501 

2022 32 32460 22300 1.988,80 46529420Y 
CABALLÉ RIBÉ, 
MONTSERRAT 

POBL13C CURS 22-23 SETEMBRE 
(16 DIES EXTRAJUDICIALS) 

52 CURS 2022/2023 TRANSPORT 
ESCOLAR OBL + VTC 

 
   

/ 
 2022 1502 

2022 32 32460 22300 968,00 48178421E 
ACOSTA PADILLA,  
ALEXANDRA CATALINA 

POBL12C CURS 22-23 SETEMBRE 
(11 DIES EXTRAJUDICIAL) 

93 CURS 2022/2023 TRANSPORT 
ESCOLAR OBL + VTC 

    

/ 
 2022 1711 

2022 32 32461 22300 6.072,00 A08552770 
TRANSPORTES 
CASTELLA, S.A. 

POPC02 CURS 2022-23 SETEMBRE 
(16 DIES EXTRAJUDICIALS) 

1722AT0014 CURS 2022/2023 TRANSPORT 
ESCOLAR OPCIONAL 

    

/ 
 2022 1715 

2022 32 32460 22300 5.440,82 U10732162 
UTE VALLES ORIENTAL 
ESCOLAR 2022 

SOBL23 CURS 2022-23 SETEMBRE 
(14 DIES EXTRAJUDICIALS) 

8222AT0003 CURS 2022/2023 TRANSPORT 
ESCOLAR OBL + VTC 

    

 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa a favor dels titulars que consten al punt 

precedent, per un import total de trenta-nou mil tres-cents quinze euros amb noranta-un cèntims 
(39.315,91€) de les  factures presentades. 
 

3. Ratificar el present acord al Ple.” 

 
2. El 16 de novembre 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 17.46 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 17 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, 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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal Junts 
per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé 
Soler, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, i Joan Pons Fiori; 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, Anna Cella i Navarro,  Joan 
Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez 
Murciano, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegreper 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. 
 
 
9. Aprovar el calendari fiscal de l’any 2023. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 16 de novembre de 2022, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 d´octubre de 2022, la senyora Carme Torrabadella Vilaseca, tresorera, ha emès 

l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
Les comarques poden establir preus públics, de conformitat amb allò que es preveu en les 
respectives normes de creació i en els termes establerts a l’article 152.1 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març. 
L’article 39.1.b) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que les finances de les comarques es nodreixen, entre 
d’altres, per les taxes per a la prestació de serveis o la realització d’activitat de la seva competència. 
El Consell Comarcal té aprovat diversos preus públics entre els quals hi ha l’Ordenança reguladora 
del preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat i l’Ordenança reguladora del preu 
públic per a la prestació del servei de transport escolar. 
El 21 de novembre de 2011, el Ple del Consell Comarcal va delegar en la Diputació de Barcelona 
perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquest Consell 
Comarcal, les competències de recaptació dels ingressos de dret públic que a continuació 
s’especifiquen: 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=18


 

 

- Preu públic per a la prestació del servei de transport escolar i Preu públic per a la prestació del 
servei de transport adaptat. 
 

Les funcions que en relació a la recaptació de preus públics es deleguen són: 
- Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan competent del Consell Comarcal. 
- Recaptació dels deutes en període executiu. 
- Liquidació d’interessos de demora. 
- Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
- Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
- Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
FONAMENTS DE DRET 
L’article 24 del Reglament general de recaptació aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol 
estableix els anuncis de cobrança. La comunicació del període de pagament s’ha de dur a terme de 
forma col·lectiva, i s’han de publicar els edictes corresponents en el butlletí oficial que correspongui i 
a les oficines dels ajuntaments afectats. Els edictes es poden divulgar pels mitjans de comunicació 
que es considerin adequats. 
L’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria estableix que els tributs de 
cobrament per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l’alta en el respectiu registre, 
padró o matrícula, podran notificar-se col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes 
que així ho adverteixin. 
L’article 9 de l’ordenança general reguladora dels preus públics del Consell Comarcal aprovada pel 
Ple de 14 de novembre de 2001 disposa que pel pagament del preu públic, el Consell Comarcal pot 
establir períodes de venciment mitjançant el Reglament del mateix servei o per acords de caràcter 
general. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2023 a efectes de cobrament en període voluntari els padrons 
fiscals que es detallen en els següents termes: 
 

CALENDARI FISCAL PER A L'ANY 2023 

 PERIODE VOLUNTARI 

PADRÓ DATA CÀRREC FI 
   

GENER TRANSPORT ADAPTAT 26/01/2023 28/03/2023 

2N PAGAMENT CURS 2022/2023 20/02/2023 20/04/2023 

FEBRER TRANSPORT ADAPTAT 23/02/2023 24/04/2023 

MARÇ TRANSPORT ADAPTAT 27/03/2023 26/05/2023 

ABRIL TRANSPORT ADAPTAT 25/04/2023 26/06/2023 

MAIG TRANSPORT ADAPTAT 25/05/2023 24/07/2023 

JUNY TRANSPORT ADAPTAT 26/06/2023 28/08/2023 

JULIOL TRANSPORT ADAPTAT 26/07/2023 25/09/2023 

SETEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 26/09/2023 27/11/2023 

OCTUBRE TRANSPORT ADAPTAT 26/10/2023 27/12/2023 

1R PAGAMENT CURS 2023/2024 20/11/2023 22/01/2024 

NOVEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 24/11/2023 23/01/2024 

DESEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 27/12/2023 27/02/2024 

 
Establir com a mitjà de pagament el càrrec en compte facilitat pels obligats al pagament de les 
ordenances.” 

 
2. El 16 de novembre 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 24 del Reglament general de recaptació aprovat per Reial decret 939/2005, de 

29 de juliol estableix els anuncis de cobrança. La comunicació del període de pagament 
s’ha de dur a terme de forma col·lectiva, i s’han de publicar els edictes corresponents en 
el butlletí oficial que correspongui i a les oficines dels ajuntaments afectats. Els edictes 
es poden divulgar pels mitjans de comunicació que es considerin adequats. 
 

2. L’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
l’article 52.2 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, i l’article 50 del Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic dels ens locals en que s’estableixen les competències del Ple. 
 

3. L’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, d’ara LGT, 
estableix que els tributs de cobrament per rebut, una vegada notificada la liquidació 
corresponent a l’alta en el respectiu registre, padró o matrícula, podran notificar-se 
col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que així ho adverteixin. 
 

4. L’article 9 de l’ordenança general reguladora dels preus públics del Consell Comarcal 
aprovada pel Ple de 14 de novembre de 2001 disposa que pel pagament del preu públic, 
el Consell Comarcal pot establir períodes de venciment mitjançant el Reglament del 
mateix servei o per acords de caràcter general. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2023 dels preus públics que es detallen en els 

termes següents: 
 

CALENDARI FISCAL PER A L'ANY 2023 

 
PERIODE VOLUNTARI 

PADRÓ DATA CÀRREC FI 

   GENER TRANSPORT ADAPTAT 26/01/2023 28/03/2023 

2N PAGAMENT CURS 2022/2023 20/02/2023 20/04/2023 

FEBRER TRANSPORT ADAPTAT 23/02/2023 24/04/2023 

MARÇ TRANSPORT ADAPTAT 27/03/2023 26/05/2023 

ABRIL TRANSPORT ADAPTAT 25/04/2023 26/06/2023 

MAIG TRANSPORT ADAPTAT 25/05/2023 24/07/2023 

JUNY TRANSPORT ADAPTAT 26/06/2023 28/08/2023 

JULIOL TRANSPORT ADAPTAT 26/07/2023 25/09/2023 

SETEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 26/09/2023 27/11/2023 

OCTUBRE TRANSPORT ADAPTAT 26/10/2023 27/12/2023 

1R PAGAMENT CURS 2023/2024 20/11/2023 22/01/2024 

NOVEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 24/11/2023 23/01/2024 

DESEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 27/12/2023 27/02/2024 

 



 

 

2. Establir com a forma de pagament dels rebuts dels preus públics, el càrrec en compte 
facilitat pels obligats, que es carregaran en la data de càrrec del període voluntari de 
cobrament. 
 
Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, sense 
que el deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb els recàrrecs i els interessos 
de demora corresponents. El recàrrec serà del 5 per 100 quan el deute es satisfaci 
abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 10 per cent si el deute 
es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de 
l'article 62.5 de la LGT, i del 20 per cent mes els interessos de demora transcorregut el 
dit termini, en els termes de la delegació efectuada a l’Organisme de Gestió Tributaria de 
la Diputació de Barcelona. 
 

3. Aprovar l’exposició pública del padrons, esmentats en el punt anterior, que començaran 
a contar des del punt primer, aquesta és de vint dies naturals a comptar des de l’inici del 
període voluntari de pagament. Mitjançant aquesta exposició publica de padrons, es 
notificar col·lectivament les liquidacions incloses en aquests, a l’empara del previst a 
l’article 102.3 de la LGT. 
 
Durant el període d’exposició publica de padrons, qualsevol persona podrà consultar 
l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés. La consulta es podrà fer 
directament al Consell Comarcal; tot allò de conformitat amb el que preveu la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions publiques 
de Catalunya, en els seus articles 52.2 i 58.3.” 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 18.31 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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal Junts 
per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé 
Soler, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, i Joan Pons Fiori; per part del Grup Comarcal 
En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez; 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. I les 8 abstencions de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela 
Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre.  
 
 
10. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb la funció docent. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 16 de novembre de 2022, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 5 d´octubre de 2022, el senyor Oscar Frias Pérez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 

ha emès l’informe següent: 
“ 

1. La senyora Eva Casas Ibañez amb DNI I núm. ***5741** forma part de la plantilla del personal 
laboral indefinit del Consell Comarcal des de l’any 2007 amb adscripció a l’Àrea de Polítiques 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=19


 

 

Socials i d’Igualtat, Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència-SEAIA del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental com a educadora social.  

 
2. Des de l’1 de març de 2022 la senyora Eva Casas Ibañez està adscrita en comissió de 

serveis al lloc de treball de pedagoga de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, Servei 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència-SEAIA del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
mentre duri l’excedència de la senyora Mayte Anguita González amb DNI núm. ***0759**, o 
en el seu cas, fins que no s’adjudiqui la plaça esmentada.  

 
3. El 16 de setembre de 2022 la senyora Eva Casas Ibañez mitjançant registre d’entrada 

E2022014548 sol·licita el reconeixement de la compatibilitat com a empleat públic per tal de 
poder signar un contracte com a professor universitari associat a la Facultat d’Educació de la 
Universitat de Barcelona.  

 
La instància s’acompanya de certificat de la Universitat de Barcelona amb detall d’horari 

assignat en el Pla d’ordenació acadèmica per al curs 2022-2023 amb el detall següent:  
 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al 

servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Llei no podrà comptabilitzar les seves activitats amb l’exercici, per si 
mateix o mitjançant substitució, d’un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic, 
tret dels supòsits previstos en aquesta Llei.  
 
El mateix article en el punt 3 estableix que, en tot cas, l’exercici d’un lloc de treball per al 
personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de 
qualsevol càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o menyscabar 
l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència. 
 

2. L’article 2.1 c) i 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que la present Llei serà 
aplicable al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes d'elles 
dependents. 
 
Així mateix, en l'àmbit delimitat en l'apartat anterior s'entendrà inclòs tot el personal, qualsevol 
que sigui la naturalesa jurídica de la relació d’ocupació. 
 

3. L’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès en l'àmbit 
d'aplicació d'aquesta Llei només podrà exercir un segon lloc de treball o activitat en el sector 



 

 

públic en els supòsits previstos en la mateixa per a les funcions docent i sanitària, en els 
casos a què es refereixen els article 5è i 6è i en els quals, per raó d'interès públic, es 
determini pel Consell de Ministres, mitjançant Reial decret, o òrgan de govern de la Comunitat 
Autònoma, en l'àmbit de les seves respectives competències; en aquest últim supòsit 
l'activitat només podrà prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb durada determinada, 
en les condicions establertes per la legislació laboral.  

 
Així mateix, per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa 
autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari 
dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en tots dos. En tot cas 
l'autorització de compatibilitat s'efectuarà en raó de l'interès públic. 
  

4. L’article 326 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal 
al servei de les entitats locals, són supòsits de compatibilitat d'un segon lloc de treball o d'una 
segona activitat en el sector públic, amb independència del que estableix l'article 327, ocupar 
un lloc de treball com a professor universitari associat en règim de dedicació a temps parcial i 
amb una durada determinada. 
 

5. L’article 18 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques, estableix que totes les resolucions de compatibilitat 
per exercir un segon lloc o activitat en el sector públic o l’exercici d’activitats privades 
s’inscriuran en els registres de personal corresponents. Aquest requisit serà indispensable, en 
el primer cas, perquè puguin acreditar-se havers als afectats per aquest lloc o activitat. 

 
Per això, 
 
INFORMO:  
 
1. Que es pot autoritzar a la senyora Eva Casas Ibañez amb DNI I núm. ***5741** la 

compatibilitat amb les activitats de docent a la Facultat d’Educació de la Universitat de 
Barcelona. 
Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 
- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada, impedís o menyscabés l’estricte 

compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 
- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada tingués alguna relació amb els 

assumptes que la persona conegui per raó del càrrec.  
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 

 

2. Que la senyora Eva Casas Ibañez amb DNI I núm. ***5741** està obligada a posar en 
coneixement d’aquest Consell Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les 

condicions de la segona activitat declarada”. 
 
2. El 16 de novembre 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 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei no podrà comptabilitzar les seves activitats amb 
l’exercici, per si mateix o mitjançant substitució, d’un segon lloc de treball, càrrec o 
activitat en el sector públic, tret dels supòsits previstos en aquesta Llei.  
 
El mateix article en el punt 3 estableix que, en tot cas, l’exercici d’un lloc de treball per al 
personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de 
qualsevol càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o menyscabar 
l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o 
independència. 



 

 

 
2. L’article 2.1 c) i 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques, estableix que la present Llei serà 
aplicable al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes d'elles 
dependents. 
 
Així mateix, en l'àmbit delimitat en l'apartat anterior s'entendrà inclòs tot el personal, 
qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació d’ocupació. 
 

3. L’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès 
en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei només podrà exercir un segon lloc de treball o 
activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per a les funcions 
docent i sanitària, en els casos a què es refereixen els article 5è i 6è i en els quals, per 
raó d'interès públic, es determini pel Consell de Ministres, mitjançant Reial decret, o 
òrgan de govern de la Comunitat Autònoma, en l'àmbit de les seves respectives 
competències; en aquest últim supòsit l'activitat només podrà prestar-se en règim 
laboral, a temps parcial i amb durada determinada, en les condicions establertes per la 
legislació laboral.  

 
Així mateix, per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa 
autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i 
horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en tots dos. En tot 
cas l'autorització de compatibilitat s'efectuarà en raó de l'interès públic. 
  

4. L’article 326 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals, són supòsits de compatibilitat d'un segon lloc de 
treball o d'una segona activitat en el sector públic, amb independència del que estableix 
l'article 327, ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat en règim de 
dedicació a temps parcial i amb una durada determinada. 
 

5. L’article 18 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que totes les resolucions 
de compatibilitat per exercir un segon lloc o activitat en el sector públic o l’exercici 
d’activitats privades s’inscriuran en els registres de personal corresponents. Aquest 
requisit serà indispensable, en el primer cas, perquè puguin acreditar-se havers als 
afectats per aquest lloc o activitat. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Autoritzar a la senyora Eva Casas Ibañez amb DNI I núm. ***5741** la compatibilitat amb 

les activitats de docent a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. 
 
Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 
 
- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada, impedís o menyscabés l’estricte 

compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 
- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada tingués alguna relació amb els 

assumptes que la persona conegui per raó del càrrec.  
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 

 



 

 

2. Establir que la senyora Eva Casas Ibañez amb DNI I núm. ***5741** està obligada a 
posar en coneixement d’aquest Consell Comarcal qualsevol modificació que es produeixi 
en les condicions de la segona activitat declarada. 
 

3. Notificar aquests acords a les persones interessades.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 20.31 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 26 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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal 
Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, 
Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i 
Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, i Joan Pons Fiori; 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.  
 
 
11. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb la funció docent. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 16 de novembre de 2022, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 2 de novembre de 2022, el senyor Oscar Frías Pérez, cap de l'Àrea de Persones i 

Valors, ha emès l’informe següent: 
 

1. La senyora Ana Isabel Márquez Rincón amb DNI núm. ***0682** forma part de la plantilla del personal 
laboral indefinit del Consell Comarcal adscrita al lloc de treball d’educadora social, tècnica de gestió, 
grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, als Serveis Socials 
Bàsics del municipi de La Llagosta de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 
 

2. El 8 de març de 2022, la senyora Ana Isabel Márquez Rincón, mitjançant registre d’entrada 
E2022003557, sol·licita el reconeixement de la compatibilitat com a empleat públic per poder 
compatibilitzar el lloc de treball que ocupa al Consell Comarcal amb una col·laboració amb la Universitat 
Oberta de Catalunya.   
 

3. La instància s’acompanya documentalment amb un contracte entre el José Miguel de la Dehesa 
Romero, amb NIF ***1837**, en nom i representació de la Universitat Oberta de Catalunya i la senyora 
Ana Isabel Márquez Rincón amb DNI núm. ***0682**,  amb el detall següent:  

 
“Barcelona, 28 de Setembre del 2022 

 
 

REUNITS 
 

D'una part, el Sr. José Miguel de la Dehesa Romero, major d'edat, amb NIF 35118375C, en nom i representació de la 
Universitat Oberta de Catalunya (d'ara endavant, 'UOC'), amb domicili a Barcelona, avinguda del Tibidabo, 39-43, 
d'acord amb els poders atorgats davant el Sr. Francisco Armas Omedes, notari de Barcelona, segons l'escriptura 
pública amb el número de protocol 1739, el 5 de juliol de 2018. 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=20


 

 

I, de l'altra, el Sr./la Sra. Ana Isabel Márquez , amb el NIF número 46606829C, que actua en nom propi (d'ara 
endavant, 'professor col·laborador o professora col·laboradora'), amb domicili en relació amb aquest contracte a 
Polinyà, Carrer Lleida, 2-6, Bxs 4. 
 
A l'efecte d'aquest contracte, l'expressió 'les parts' designa conjuntament la UOC i el professor col·laborador o 
professora col·laboradora. 
 
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest document i obligar-se, i 
manifesten, així mateix, la vigència dels poders en virtut dels quals actuen. 

 
EXPOSICIÓ 

 
1. La UOC és una universitat no presencial de servei públic, promoguda pel sector públic, que opera amb preus 

públics vehiculada per mitjà d'una fundació privada de nacionalitat espanyola, la Fundació per a la Universitat 
Oberta de Catalunya (d'ara endavant, 'FUOC'), que va ser constituïda mitjançant escriptura pública autoritzada 
el 22 de desembre de 2005 per la Sra. Maria Isabel Gabarró, notària de Barcelona, amb el CIF G-60667813, 
segons consta en la Llei 3/1995, de 6 d'abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya, publicada 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2040, de 21 d'abril. 
 
 

2. L'apartat primer de la disposició addicional vint-i-novena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d'Universitats, que fonamenta normativament aquest contracte, disposa que les universitats no presencials 
tenen professorat propi i, en determinats casos en atenció a les seves especials característiques, també 
professorat col·laborador, denominat a la pràctica 'consultor', que desenvolupa funcions de suport docent i 
efectua activitats d'orientació i acompanyament en l'aprenentatge dels i les estudiants, a temps parcial, amb 
externalitat, plena independència i autonomia organitzativa, i amb aportació dels mitjans necessaris i de la seva 
experiència tècnica i professional. Aquests col·laboradors han de fer una activitat professional principal aliena a 
la Universitat. 
 

3. La UOC, en el marc de la impartició del cicle de formació professional de grau superior (en endavant «FP»), 
necessita disposar de mecanismes de col·laboració docent externa mitjançant l’establiment de relacions de tipus 
civil amb professionals en actiu que, aliens o no a l’organització universitària, puguin atendre les consultes dels 
estudiants i fomentar el seu aprenentatge, i tot això d’acord amb el que està previst a la mateixa Llei 3/1995, de 
6 d’abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya, i amb les seves normes d’organització i 
funcionament, aprovades per l’Acord GOV/47/2015, de 31 de març. 
 

4. La UOC, en el marc de l'acció formativa desenvolupada pel professorat propi i expressada en el pla docent, 
necessita disposar de mecanismes de col·laboració docent externa mitjançant l'establiment de relacions de tipus 
civil amb professionals en actiu que, aliens a l'organització universitària o no, puguin fer funcions de suport 
docent i activitats d'orientació i acompanyament en el procés d'aprenentatge dels i les estudiants, tot això 
d'acord amb el que preveu la mateixa Llei 3/1995, de 6 d'abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de 
Catalunya i les seves normes d'organització i funcionament, aprovades per l'Acord GOV/47/2015, de 31 de 
març, així com la disposició addicional vint-i-novena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d'Universitats. 
 

5. El professor col·laborador o professora col·laboradora està interessat/ada professionalment a col·laborar en la 
prestació de serveis que li sol·licita la UOC, en els termes que s'indiquen en aquest contracte, i considera que 
això comporta una oportunitat de coneixement del mitjà virtual i també la possibilitat del reconeixement per part 
de l'entorn professional a què pertany, del qual, en definitiva, resultarà referent. 
 

6. El professor col·laborador o professora col·laboradora declara que fa una activitat principal aliena a la 
Universitat i que no l'afecta cap incompatibilitat per poder prestar per compte propi serveis professionals com a 
col·laborador/a docent extern/a a la UOC, tant pel que fa a la resta de càrrecs i ocupacions que exerceix, del 
sector públic o del privat, com respecte a suspensions o sancions disciplinàries o de qualsevol altra mena 
 

7. El professor col·laborador o professora col·laboradora declara que ha complert totes i cadascuna de les 
obligacions legalment establertes per poder exercir per compte propi el servei que es contracta i que, així 
mateix, deriven del seu exercici, i té interès a prestar els seus serveis professionals aportant l'organització 
corresponent i els mitjans propis necessaris, amb plena independència, autonomia i responsabilitat, per a aquest 
objectiu, sense que es donin les circumstàncies recollides en la Llei 20/2007, d'11 de juliol. 
 

8. Aquest contracte i les manifestacions que els compareixents hi fan s'entenen en tot cas produïts amb el principi 
recíproc de la bona fe contractual. 

 
Les parts acorden formalitzar aquest contracte d'arrendament de serveis professionals de caràcter civil, amb 
subjecció a les clàusules següents. 
 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
 
L'objecte d'aquest contracte és la prestació del servei de suport, orientació i acompanyament docent en el 
procés d'aprenentatge dels estudiants de formació professional de grau superior per part del professor 



 

 

col·laborador o professora col·laboradora, d'acord amb els interessos docents establerts en cada moment i amb 
l'abast i els límits que disposa aquest contracte. 
 
Segona. Característiques del servei 
 
El professor col·laborador o professora col·laboradora prestarà els seus serveis professionals, amb criteris de 
rigor professional i en els terminis establerts prèviament per la Universitat, en l'assignatura o assignatures 
assignades. 
 
En el cas dels serveis d'orientació docent i, en concret, les consultes que li puguin ser formulades per qualsevol 
dels estudiants de la Universitat, les dues parts acorden que seran resoltes amb la màxima celeritat en termes 
ordinaris, per garantir que l'estudiant pugui assolir el grau de coneixement a què es vol arribar. 
 
El professor col·laborador o professora col·laboradora pot decidir, amb total llibertat, des d'on presta els seus 
serveis i fer servir per a aquest fi els seus propis mitjans, així com els espais virtuals establerts amb aquest 
propòsit per la UOC, atesa la seva naturalesa no presencial. 
 
Així mateix, i tenint en compte que el caràcter dels serveis que es presten estan íntimament lligats als plans 
d'estudis aprovats per la UOC, el professor col·laborador o professora col·laboradora, sense que quedi desvirtuat 
el caràcter civil de la relació, ha de conèixer els plans d'estudis, la metodologia educativa pròpia de la UOC, que 
accepta expressament. 
 
Tercera. Assignatures assignades 
 
El professor col·laborador o professora col·laboradora farà els serveis objecte d'aquest contracte de l'assignatura 
o assignatures que s'especifiquen a continuació: 
 

● Assignatura: (P) Compartir la vida en igualtat 
 
Atenció docent assignatura 
 
No obstant això, la UOC es reserva el dret de modificar aquesta assignatura o assignatures si ho considera 
necessari i pertinent, i el professor col·laborador o professora col·laboradora té l'obligació d'acceptar les 
modificacions esmentades. 
 
Quarta. Condicions de prestació del servei 
 
El professor col·laborador o professora col·laboradora ha de posar a disposició dels serveis contractats tota 
mena de mitjans necessaris, especialment els telemàtics i informàtics, així com la seva experiència tècnica i 
professional, per dur a terme satisfactòriament aquesta tasca. 
 
Així mateix, els serveis objecte d'aquest contracte es fan sota la responsabilitat del professor col·laborador o 
professora col·laboradora, que actua amb total autonomia, plena independència i sense subjecció a l'àmbit 
organitzatiu de la Universitat, de manera que pot ordenar la seva prestació i el temps que hi dedica segons els 
seus propis criteris professionals. 
 
En cas que el professor col·laborador o professora col·laboradora no es pugui fer càrrec del servei contractat, 
qualsevol substitució sota la seva responsabilitat, encara que sigui complementària o indirecta, requereix el 
consentiment previ exprés i per escrit de la UOC, considerant les exigències de qualitat i especialitat del servei 
que es contracta, així com el caràcter personal que té. 
 
Cinquena. Condicions econòmiques 
 
Pels serveis objecte d'aquest contracte, el professor col·laborador o professora col·laboradora té dret a 
percebre els honoraris que s'indiquen a continuació, que inclouen la cessió dels continguts generats en 
l'execució de la prestació. Aquests honoraris, atès el caràcter residual dels serveis objecte d'aquest contracte, 
tenen la consideració de complementaris a l'activitat principal que desenvolupa de manera aliena a la Universitat. 
 
La minuta d'honoraris depèn de l'aplicació de les fórmules següents. 
 
 
Atenció docent d'assignatura Projectes: 
 
 
Per sota de 6 crèdits 
 
150€ + (6,3 € x estudiants) + (4,4 € x crèdits x estudiants que segueixen l'AC) De 6 crèdits 
150€ + (10€ x estudiants) + (4,4 € x crèdits x estudiants que segueixen l'AC) Entre 7 i 8 crèdits 
150€ + (18 € x estudiants) + (4,4 € x crèdits x estudiants que segueixen l'AC)  
 
Per la realització del servei, ha d'estendre la factura corresponent, sense aplicar-hi l'IVA pel fet que aquest 
servei n'està exempt, i la Universitat li ha de practicar la retenció fiscal que pertoqui. El col·laborador o 
col·laboradora docent autoritza la UOC a emetre en nom seu les factures corresponents al servei prestat. 
 



 

 

Sisena. Durada 
 
La vigència d'aquest contracte començarà el dia 28 de Setembre del 2022 i acabarà, a tots els efectes, atesa la 
naturalesa del servei que es presta i sense dret d'indemnització ni compensació de cap mena, el dia 11 de 
Febrer del 2023, sense que per aquest motiu calgui cap mena d'avís previ. 
 
Setena. Propietat intel·lectual 
 
Mitjançant aquest contracte, el professor col·laborador o professora col·laboradora cedeix a la UOC, en 
exclusiva, la titularitat dels drets de propietat intel·lectual de qualsevol contingut generat a conseqüència de la 
prestació del servei objecte d'aquest contracte. 
 
La cessió comprèn els drets d'explotació d'ús, reproducció, distribució, transformació i comunicació pública 
(inclosa la posada a disposició), per a la seva explotació i comercialització amb qualsevol finalitat, en tot o en 
part, en qualsevol idioma, sense limitació geogràfica, en tots els formats i modalitats d'explotació coneguts i 
futurs, pel període màxim legal de protecció de les obres establert per la normativa vigent aplicable (fins que les 
obres entrin al domini públic). Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, són objecte de cessió els comentaris o les 
observacions que es facin en la correcció de les proves d'avaluació contínua i treballs finals i, en general, les 
aportacions en espais virtuals de comunicació amb l'estudiant derivades de la prestació del servei. 
 
Vuitena. Protecció de les dades personals 
 
1. La prestació del servei objecte d'aquest contracte comporta l'accés del professor col·laborador o professora 

col·laboradora (en endavant, 'encarregat del tractament') a les dades de la UOC (en endavant, 
'responsable del tractament') i, per tant, té la condició d'encarregat/ada del tractament segons la vigent 
normativa en matèria de dades de caràcter personal. Per aquest motiu i exclusivament d'acord amb la 
normativa esmentada, ha de donar compliment a les obligacions que es detallen en aquesta clàusula, 
sense que això distorsioni de cap manera la independència i l'autonomia amb què fa el servei contractat. 

 
2. El tractament s'ha de dur a terme a les instal·lacions del responsable del tractament i consisteix principalment 

en la recollida, registre, estructuració i consulta. 
 
Per tant, en compliment de l'article 28 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 la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, l'encarregat es compromet a complir les 
obligacions següents: 
 
a) Fer servir les dades personals objecte del tractament únicament per a la finalitat que estableix aquest 

contracte. En cap cas no pot fer servir les dades per a finalitats pròpies. 
b) Dur a terme un tractament de les dades segons les funcions encarregades pel responsable del tractament. 
c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per encàrrec del 

responsable, que contingui: 
 
1. Les categories dels tractaments fets per compte del responsable. 

 
2. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa 

la identificació d'aquest tercer país o organització internacional i, en cas de les transferències 
indicades a l'article 49.1 del RGPD, la documentació de garanties adequades. 

3. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades per garantir 
un nivell de seguretat adequat, relatives a (i) pseudonimització i xifratge de dades personals, (ii) la 
capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i 
serveis de tractament, (iii) la capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals 
ràpidament, en cas d'incident físic o tècnic i (iv) el procés de verificació, avaluació i valoració regulars 
de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament. 

                          
d) No comunicar les dades a terceres persones, llevat que es tingui l'autorització expressa del responsable del 

tractament. Queda prohibida qualsevol transferència de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu. 
e) En cas de subcontractació de serveis, s'han de seguir els requeriments que estableix l'apartat 3 d'aquesta 

clàusula. 
f) Mantenir el deure de secret respecte a les dades a les quals hagi tingut accés en virtut d'aquest contracte, 

fins i tot un cop s'acabi el seu objecte. 
g) Garantir que les persones autoritzades per tractar les dades es comprometin, de manera expressa i per 

escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals han 
d'haver estat informades convenientment. 

h) Assistir el responsable en la resposta a l'exercici de drets de l'afectat. 
i) Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la protecció 

de dades, quan calgui. 
j) Portar a terme una anàlisi de riscos i implementar mesures de seguretat adequades a partir d'aquesta anàlisi. 
k) Implementar les mesures de seguretat adients als tractaments duts a terme en virtut d'aquest contracte, 

sense perjudici d'aquelles mesures de seguretat addicionals que puguin resultar de l'anàlisi de riscos que 
aquest ha d'efectuar. 

l) Comunicar al responsable immediatament les violacions de la seguretat de les dades dels interessats. La 
comunicació ha de contenir, com a mínim, la informació següent: 

 



 

 

1. Classe de violació de la seguretat de les dades, i quan sigui possible, categories i nombre aproximat 
d'interessats afectats, així com categories i nombre aproximat de registres de dades personals 
afectats. 

2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte on es pugui 
obtenir més informació. 

3. Possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals. 
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades pel responsable per posar remei a la violació de 

la seguretat de les dades, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes 
negatius. 

 
m) L'encarregat ha de col·laborar amb el responsable en qualsevol investigació relacionada amb violacions de 

seguretat que afectin les dades. 
 

Un cop acabi aquest contracte, suprimir o retornar les dades al responsable o a un altre encarregat del 
tractament que designi el responsable, segons triï aquest últim, i eliminar qualsevol còpia que en tingui. La 
devolució ha de comportar que les dades que hi hagi als equips informàtics utilitzats per l'encarregat 
s'esborrin totalment. 
 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades mentre 
se'n puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 
 
L'encarregat ha d'emetre, a sol·licitud del responsable, un certificat a favor seu en què es deixi constància 
de l'operació realitzada. 

 
n) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que ha complert les seves 

obligacions, així com per a les auditories o les inspeccions que faci el responsable o un altre auditor 
autoritzat. 

 
3. Per subcontractar amb altres entitats, l'encarregat ha de comunicar-ho per escrit al responsable, identificant 

de manera clara i inequívoca l'entitat subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació 
només es pot dur a terme si el responsable manifesta la seva conformitat per escrit. En tot cas, per 
autoritzar la subcontractació cal que: 

 
1. Es formalitzi mitjançant un contracte d'encàrrec del tractament en termes no menys restrictius que els 

que preveu aquest contracte. 
2. El contracte subscrit estigui a disposició del responsable per tal que pugui validar-ne l'existència i el 

contingut. 
 

El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir 
les obligacions establertes en aquest document per a l'encarregat del tractament i les instruccions que 
estableixi el responsable. En cas d'incompliment, l'encarregat inicial continua sent plenament responsable 
davant el responsable pel que fa al compliment de les obligacions. 

 
4. L'encarregat garanteix la veracitat i l'exactitud de la informació subministrada al responsable amb caràcter 

previ a la signatura d'aquest contracte. L'encarregat ha de posar en coneixement del responsable 
qualsevol novetat, modificació o alteració que es produeixi respecte a la informació facilitada. 

 
5. L'encarregat manté indemne el responsable i assumeix tota la responsabilitat en relació amb qualsevol 

reclamació, sanció, cost, pèrdua, danys de tercers o responsabilitat assumida pel responsable que es derivi 
directament o indirectament de l'incompliment per part de l'encarregat de les obligacions fixades en aquest 
contracte o de les disposicions de la normativa aplicable. 

 
6. Les dades dels signants del contracte, així com les de les altres persones encarregades de fer-ne el 

seguiment o l'execució, han de ser recollides i tractades, respectivament, per la UOC i pel professor 
col·laborador o professora col·laboradora, els domicilis dels quals consten a l'encapçalament (en endavant, 
els responsables del tractament), amb les finalitats següents 

 

 Portar a terme una gestió adequada de la relació contractual amb l'entitat en la qual treballa o de la 
que és representant. 

 Mantenir el contacte amb l'entitat en la qual treballa o de la que és representant. 
 

La base legal que legitima el tractament de les dades personals és: 
 

 L'existència d'una relació jurídica o d'un contracte. 

 L'interès legítim a fer una gestió adequada dels clients o proveïdors, per mitjà del tractament de les 
dades de contacte professional de les persones que els presten els serveis o que els representen. 

 
Les dades s'han de tractar durant tot el temps que duri la relació contractual entre la seva entitat i el responsable 
del tractament. Un cop acabi la relació contractual, es bloquejaran les dades durant el període en què es pugui 
derivar qualsevol mena de responsabilitat del tractament o del contracte. Quan s'exhaureixi el termini de 
prescripció legal i expirin les responsabilitats esmentades, les dades han de ser eliminades. 
 
Els afectats tenen dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar i oposar-se al tractament de les dades, així com a 
exercir la resta de drets que es reconeixen a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint-se 



 

 

respectivament al responsable del tractament que correspongui, a l'adreça electrònica següent: per a la UOC 
fuoc_pd@uoc.edu, per al professor col·laborador o professora col·laboradora @uoc.edu. 
 
Així mateix, poden posar en coneixement de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades qualsevol situació que 
considerin que vulnera els seus drets (www.apdcat.cat). 
 
Novena. Codi de conducta 
 
La UOC disposa d'un codi de conducta que li proporciona els mecanismes apropiats per garantir que la 
Universitat duu a terme la seva activitat, en qualitat d'institució de referència en l'ensenyament superior en línia, 
amb la màxima integritat. 
 
El codi de conducta no només afecta tots els professionals de la UOC, independentment de la funció, la 
localització o el nivell jeràrquic que tinguin, sinó també tots aquells amb els quals tingui una relació comercial, de 
negoci o de col·laboració. 
 
En conseqüència, el professor col·laborador o professora col·laboradora s'obliga a complir el que estableix el 
codi de conducta de la UOC i que es troba en el document allotjat a l'enllaç que es detalla a continuació: 
 
https://seu-electronica.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/seu- electronica/Codi_Conducta.pdf 
 
Així mateix, el professor col·laborador o professora col·laboradora resta obligat/ada a proporcionar a la UOC de 
manera immediata, en cas que aquesta li ho requereixi, la informació que la Universitat consideri necessària per 
comprovar que en el marc d'aquest contracte s'està complint el que preveu el codi de conducta. 
 
L'incompliment per part del professor col·laborador o professora col·laboradora dels valors, normes, pautes i 
pràctiques descrits al codi de conducta de la UOC, o la negativa a proporcionar la informació requerida respecte 
d'això, serà causa de resolució immediata del contracte, sense perjudici de l'obligació de la part incomplidora de 
rescabalar la UOC pels danys i perjudicis que l'incompliment esmentat li hagi pogut origina  
 
Desena. Prevenció de riscos laborals. Coordinació d'activitats empresarials 
 
El professor col·laborador o professora col·laboradora, en la seva qualitat de professional per compte propi i en 
l'exercici de les prestacions objecte d'aquest contracte, manifesta el total compliment de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 
Onzena. Causes de resolució 
 
Així mateix, aquest contracte, atès el caràcter del servei que es presta, pot ser rescindit en tot moment per 
qualsevol de les parts i és necessària una comunicació fefaent en aquest sentit, sense que això generi, per a 
cap de les  
 
Dotzena. Jurisdicció 
 
Considerant la naturalesa civil dels serveis professionals que es contracten, les parts se sotmeten als jutjats i 
tribunals de la jurisdicció civil de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur. 
 
I, en prova de conformitat, les dues parts subscriuen aquest contracte al lloc i en la data expressats a 
l'encapçalament. 
 

Per la UOC    El professor col·laborador o la professora col·laboradora”. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al servei de 
les administracions públiques, estableix que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei no 
podrà comptabilitzar les seves activitats amb l’exercici, per si mateix o mitjançant substitució, d’un segon 
lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic, tret dels supòsits previstos en aquesta Llei.  
 
El mateix article en el punt 3 estableix que, en tot cas, l’exercici d’un lloc de treball per al personal inclòs 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o 
activitat, pública o privada, que pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o 
comprometre la seva imparcialitat o independència. 
 

2. L’article 2.1 c) i 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques, estableix que la present Llei serà aplicable al personal al servei 
de les Corporacions Locals i dels Organismes d'elles dependents. 
 
Així mateix, en l'àmbit delimitat en l'apartat anterior s'entendrà inclòs tot el personal, qualsevol que sigui 
la naturalesa jurídica de la relació d’ocupació. 
 



 

 

3. L’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al servei de 
les administracions públiques, estableix que el personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei 
només podrà exercir un segon lloc de treball o activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la 
mateixa per a les funcions docent i sanitària, en els casos a què es refereixen els article 5è i 6è i en els 
quals, per raó d'interès públic, es determini pel Consell de Ministres, mitjançant Reial decret, o òrgan de 
govern de la Comunitat Autònoma, en l'àmbit de les seves respectives competències; en aquest últim 
supòsit l'activitat només podrà prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb durada determinada, 
en les condicions establertes per la legislació laboral.  

 
Així mateix, per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de 
compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es 
condiciona al seu estricte compliment en tots dos. En tot cas l'autorització de compatibilitat s'efectuarà 
en raó de l'interès públic. 
  

4. L’article 326 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de 
les entitats locals, són supòsits de compatibilitat d'un segon lloc de treball o d'una segona activitat en el 
sector públic, amb independència del que estableix l'article 327, ocupar un lloc de treball com a 
professor universitari associat en règim de dedicació a temps parcial i amb una durada determinada. 
 

5. L’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al servei de 
les administracions públiques, estableix que l’autorització o denegació de compatibilitat per a un segon 
lloc o activitat del sector 
públic correspon al Ministeri de la Presidència, a proposta de la Sotssecretaria 
del Departament corresponent, a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma o al Ple de la Corporació 
Local al fet que figuri adscrit el lloc principal, previ informe, en el seu cas, dels Directors dels 
Organismes, Ens i Empreses públiques. 
 

6.  L’article 333, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals , correspon al ple de la corporació o òrgan màxim de l’entitat local,” Adoptar acords 
resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat, d'ofici o a instància de part interessada, 
bé corresponguin a peticions concretes o afectin col·lectius determinats” 

 
Per això, 
 
INFORMO:  
 

3. Que es pot autoritzar a la senyora Ana Isabel Márquez Rincón amb DNI núm. ***0682** la compatibilitat 
amb la col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya per donar suport, orientació i 
acompanyament docent en el procés d'aprenentatge dels estudiants de la UOC en els termes 
expressats en la sol·licitud.   
 
Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 
- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada, impedís o menyscabés l’estricte compliment dels 

deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 
- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada tingués alguna relació amb els assumptes que la 

persona conegui per raó del càrrec.  
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 

 
4. Que la senyora Ana Isabel Márquez Rincón està obligada a posar en coneixement d’aquest Consell 

Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.” 

 
2. El 16 de novembre 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 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei no podrà comptabilitzar les seves activitats amb 
l’exercici, per si mateix o mitjançant substitució, d’un segon lloc de treball, càrrec o 
activitat en el sector públic, tret dels supòsits previstos en aquesta Llei.  
 



 

 

El mateix article en el punt 3 estableix que, en tot cas, l’exercici d’un lloc de treball per al 
personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de 
qualsevol càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o menyscabar 
l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o 
independència. 
 

2. L’article 2.1 c) i 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que la present Llei serà 
aplicable al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes d'elles 
dependents. 
 
Així mateix, en l'àmbit delimitat en l'apartat anterior s'entendrà inclòs tot el personal, 
qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació d’ocupació. 
 

3. L’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès 
en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei només podrà exercir un segon lloc de treball o 
activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per a les funcions 
docent i sanitària, en els casos a què es refereixen els article 5è i 6è i en els quals, per 
raó d'interès públic, es determini pel Consell de Ministres, mitjançant Reial decret, o 
òrgan de govern de la Comunitat Autònoma, en l'àmbit de les seves respectives 
competències; en aquest últim supòsit l'activitat només podrà prestar-se en règim 
laboral, a temps parcial i amb durada determinada, en les condicions establertes per la 
legislació laboral.  

 
Així mateix, per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa 
autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i 
horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en tots dos. En tot 
cas l'autorització de compatibilitat s'efectuarà en raó de l'interès públic. 
  

4. L’article 326 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals, són supòsits de compatibilitat d'un segon lloc de 
treball o d'una segona activitat en el sector públic, amb independència del que estableix 
l'article 327, ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat en règim de 
dedicació a temps parcial i amb una durada determinada. 
 

5. L’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que l’autorització o 
denegació de compatibilitat per a un segon lloc o activitat del sector 
públic correspon al Ministeri de la Presidència, a proposta de la Sotssecretaria 
del Departament corresponent, a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma o al Ple 
de la Corporació Local al fet que figuri adscrit el lloc principal, previ informe, en el seu 
cas, dels Directors dels Organismes, Ens i Empreses públiques. 
 

6.  L’article 333, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals , correspon al ple de la corporació o òrgan màxim 
de l’entitat local,” Adoptar acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o 
incompatibilitat, d'ofici o a instància de part interessada, bé corresponguin a peticions 
concretes o afectin col·lectius determinats” 

 
Per això, 

 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 



 

 

1. Autoritzar la senyora Ana Isabel Márquez Rincón amb DNI núm. ***0682** la 
compatibilitat amb la col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya per donar 
suport, orientació i acompanyament docent en el procés d'aprenentatge dels 
estudiants de la UOC en els termes expressats en la sol·licitud.   
 
Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 
- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada, impedís o menyscabés l’estricte 

compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 
- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada tingués alguna relació amb els 

assumptes que la persona conegui per raó del càrrec.  
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
 

2. Establir que la senyora Ana Isabel Márquez Rincón està obligada a posar en 
coneixement d’aquest Consell Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les 
condicions de la segona activitat declarada.  
 

3. Notificar aquests acords a les persones interessades.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 21.51 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 26 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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal 
Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, 
Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i 
Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, i Joan Pons Fiori; 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.  
 
 
12. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb activitats privades a l’àmbit del 
coneixement. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 16 de novembre de 2022, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 d´octubre de 2022, el senyor Oscar Frías Pérez, cap de l'Àrea de Persones i 

Valors, ha emès l’informe següent: 
“ 
1. La senyora Inés Martí Cerdà amb DNI I núm. ***0629** forma part de la plantilla del personal 

laboral temporal del Consell Comarcal amb adscripció a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat, Serveis Socials Bàsics de La Roca del Vallès del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental com a educadora social.  
 

2. El 5 d’octubre de 2022 la senyora Inés Martí Cerdà mitjançant registre d’entrada 
E2022015950 sol·licita el reconeixement de la compatibilitat com a empleat públic per tal de 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=21


 

 

poder una segona activitat de caràcter privat com a “tallerista”. A la instància específica que 
“la segona activitat es dura a terme en funció dels encàrrecs que tingui per entitats, 
associacions, i/o Ajuntaments”, que “l'objecte dels tallers pot ser divers, estarà relacionat 
principalment en impartir coneixement sobre l'àmbit del creixement personal i la gestió 
emocional, i en cap cas es realitzaran les mateixes tasques i/o funcions que a la feina que 
desenvolupa a l'administració i assenyala que la dedicació no es solaparà amb l'horari laboral 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al 

servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Llei no podrà comptabilitzar les seves activitats amb l’exercici, per si 
mateix o mitjançant substitució, d’un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic, 
tret dels supòsits previstos en aquesta Llei.  
 
El mateix article en el punt 3 estableix que, en tot cas, l’exercici d’un lloc de treball per al 
personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de 
qualsevol càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o menyscabar 
l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència. 
 

2. L’article 2.1 c) i 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que la present Llei serà 
aplicable al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes d'elles 
dependents. 
 
Així mateix, en l'àmbit delimitat en l'apartat anterior s'entendrà inclòs tot el personal, qualsevol 
que sigui la naturalesa jurídica de la relació d’ocupació. 

 
3. L’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al 

servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès en l'àmbit 
d'aplicació d'aquesta Llei només podrà exercir un segon lloc de treball o activitat en el sector 
públic en els supòsits previstos en la mateixa per a les funcions docent i sanitària, en els 
casos a què es refereixen els article 5è i 6è i en els quals, per raó d'interès públic, es 
determini pel Consell de Ministres, mitjançant Reial decret, o òrgan de govern de la Comunitat 
Autònoma, en l'àmbit de les seves respectives competències; en aquest últim supòsit 
l'activitat només podrà prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb durada determinada, 
en les condicions establertes per la legislació laboral. Així mateix, per a l'exercici de la segona 
activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que no 
suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu 
estricte compliment en tots dos. En tot cas l'autorització de compatibilitat s'efectuarà en raó de 
l'interès públic. 
 

4. L’article 14 de de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal 
al servei de les administracions públiques, estableix que l’exercici d'activitats professionals, 
laborals, mercantils o industrials fora de 
les Administracions Públiques requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, que la 
resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat, 
que es dictarà en el termini de dos mesos, correspon al Ministeri de la Presidència, a 
proposta del Sotssecretari del Departament corresponent; a l'òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma o al Ple de la Corporació Local, i que els reconeixements de 
compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i 
horari de l'interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc 
en el sector públic. 

 
5. L’article 322 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal 

al servei de les entitats locals, no es consideren subjectes al règim d’incompatibilitats les 
activitats següents:  
a) les derivades de l'administració del patrimoni personal o familiar, llevat de les que 

determina l'article 330 d'aquest Reglament.  



 

 

b) La participació en seminaris, cursos o conferències que es desenvolupin en centres 
oficials destinats a la formació de funcionaris, si no tenen un caràcter permanent o 
habitual i no superen les 75 hores anuals.  

c) La participació en tribunals o en òrgans de selecció per a l'ingrés a les administracions 
públiques.  

d) La participació en exàmens, proves o avaluacions efectuades pel personal docent, si són 
diferents de les que li corresponen habitualment.  

e) L'exercici del càrrec de president, vocal o membre de les juntes rectores de mutualitats o 
patronats de funcionaris sempre que no sigui retribuït. 

f) La producció i la creació literària, artística, científica i tècnica i també la col·laboració en 
les publicacions derivades d'aquelles, sempre que no s'originin com a conseqüència 
d'una relació de treball o de prestació de serveis. 

g) La participació ocasional en col·loquis i en programes de qualsevol mitjà de comunicació 
social i també la col·laboració i l'assistència ocasional a congressos, seminaris, 
conferències o cursos de caràcter professional, sempre que no s'originin com a 
conseqüència d'una relació de treball o de prestació de serveis. 

h) La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic i també de cursos 
d'especialització a què es refereix l'article 11 de la Llei 11/1983, de reforma universitària. 
 

6. L’article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal 
al servei de les entitats locals, estableix que correspon al ple de la corporació o òrgan màxim 
de l’entitat local adoptar acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat 
d’ofici o a instància de la part interessada, bé corresponguin a peticions concretes o afectin a 
col·lectius determinats. 
 

7. L’article 18 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques, estableix que totes les resolucions de compatibilitat 
per exercir un segon lloc o activitat en el sector públic o l’exercici d’activitats privades 
s’inscriuran en els registres de personal corresponents. Aquest requisit serà indispensable, en 
el primer cas, perquè puguin acreditar-se havers als afectats per aquest lloc o activitat. 

 
Per això, 
 
INFORMO:  
 
5. Que es pot autoritzar a la senyora Inés Martí Cerdà amb DNI I núm. ***0629** la compatibilitat 

amb les activitats privades a l’àmbit del coneixement per impartir tallers i formacions en els 
termes expressats en la sol·licitud.  
 
Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 
- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada, impedís o menyscabés l’estricte 

compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 
- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada tingués alguna relació amb els 

assumptes que la persona conegui per raó del càrrec.  
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 

 

6. Que la senyora Inés Martí Cerdà amb DNI I núm. ***0629** està obligada a posar en 
coneixement d’aquest Consell Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les 

condicions de la segona activitat declarada.” 
 
2. El 16 de novembre 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 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei no podrà comptabilitzar les seves activitats amb 



 

 

l’exercici, per si mateix o mitjançant substitució, d’un segon lloc de treball, càrrec o 
activitat en el sector públic, tret dels supòsits previstos en aquesta Llei.  
 
El mateix article en el punt 3 estableix que, en tot cas, l’exercici d’un lloc de treball per al 
personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de 
qualsevol càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o menyscabar 
l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o 
independència. 
 

2. L’article 2.1 c) i 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que la present Llei serà 
aplicable al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes d'elles 
dependents. 
 
Així mateix, en l'àmbit delimitat en l'apartat anterior s'entendrà inclòs tot el personal, 
qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació d’ocupació. 

 
3. L’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès 
en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei només podrà exercir un segon lloc de treball o 
activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per a les funcions 
docent i sanitària, en els casos a què es refereixen els article 5è i 6è i en els quals, per 
raó d'interès públic, es determini pel Consell de Ministres, mitjançant Reial decret, o 
òrgan de govern de la Comunitat Autònoma, en l'àmbit de les seves respectives 
competències; en aquest últim supòsit l'activitat només podrà prestar-se en règim 
laboral, a temps parcial i amb durada determinada, en les condicions establertes per la 
legislació laboral. Així mateix, per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la 
prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de la 
jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en 
tots dos. En tot cas l'autorització de compatibilitat s'efectuarà en raó de l'interès públic. 
 

4. L’article 14 de de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que l’exercici d'activitats 
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de 
les Administracions Públiques requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, que la 
resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat, 
que es dictarà en el termini de dos mesos, correspon al Ministeri de la Presidència, a 
proposta del Sotssecretari del Departament corresponent; a l'òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma o al Ple de la Corporació Local, i que els reconeixements de 
compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i 
horari de l'interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc 
en el sector públic. 

 
5. L’article 322 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 

personal al servei de les entitats locals, no es consideren subjectes al règim 
d’incompatibilitats les activitats següents:  
a) les derivades de l'administració del patrimoni personal o familiar, llevat de les que 

determina l'article 330 d'aquest Reglament.  
b) La participació en seminaris, cursos o conferències que es desenvolupin en centres 

oficials destinats a la formació de funcionaris, si no tenen un caràcter permanent o 
habitual i no superen les 75 hores anuals.  

c) La participació en tribunals o en òrgans de selecció per a l'ingrés a les 
administracions públiques.  



 

 

d) La participació en exàmens, proves o avaluacions efectuades pel personal docent, si 
són diferents de les que li corresponen habitualment.  

e) L'exercici del càrrec de president, vocal o membre de les juntes rectores de 
mutualitats o patronats de funcionaris sempre que no sigui retribuït. 

f) La producció i la creació literària, artística, científica i tècnica i també la col·laboració 
en les publicacions derivades d'aquelles, sempre que no s'originin com a 
conseqüència d'una relació de treball o de prestació de serveis. 

g) La participació ocasional en col·loquis i en programes de qualsevol mitjà de 
comunicació social i també la col·laboració i l'assistència ocasional a congressos, 
seminaris, conferències o cursos de caràcter professional, sempre que no s'originin 
com a conseqüència d'una relació de treball o de prestació de serveis. 

h) La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic i també de cursos 
d'especialització a què es refereix l'article 11 de la Llei 11/1983, de reforma 
universitària. 
 

6. L’article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals, estableix que correspon al ple de la corporació o 
òrgan màxim de l’entitat local adoptar acords resolutoris sobre situacions de 
compatibilitat o incompatibilitat d’ofici o a instància de la part interessada, bé 
corresponguin a peticions concretes o afectin a col·lectius determinats. 
 

7. L’article 18 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que totes les resolucions 
de compatibilitat per exercir un segon lloc o activitat en el sector públic o l’exercici 
d’activitats privades s’inscriuran en els registres de personal corresponents. Aquest 
requisit serà indispensable, en el primer cas, perquè puguin acreditar-se havers als 
afectats per aquest lloc o activitat. 

 
 

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi:  

 
1. Autoritzar  la senyora Inés Martí Cerdà amb DNI I núm. ***0629** la compatibilitat amb 

les activitats privades a l’àmbit del coneixement per impartir tallers i formacions en els 
termes expressats en la sol·licitud.  

 
Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 
- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada, impedís o menyscabés l’estricte 

compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 
- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada tingués alguna relació amb els 

assumptes que la persona conegui per raó del càrrec.  
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
 

2. Que la senyora Inés Martí Cerdà amb DNI I núm. ***0629** està obligada a posar en 
coneixement d’aquest Consell Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les 
condicions de la segona activitat declarada. 
 

3. Notificar l’acord a les persones interessades.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 22.48 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 26 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 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=22


 

 

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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal 
Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, 
Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i 
Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, i Joan Pons Fiori; 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.  
 
 
13. Denegar la compatibilitat d’un lloc de treball. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 16 de novembre de 2022, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d´octubre de 2022, el senyor Oscar Frías Pérez, cap de l'Àrea de Persones i 

Valors, ha emès l’informe següent: 
 

1. La senyora Francisca Montserrat Parra García amb DNI núm. ***5367**, és personal del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental des del 10 de maig de l’any 2022, i ocupa el lloc de 
treball d’auxiliar administrativa, dins del Programa Treball i Formació, 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 (SOC – TRFO EELL REACT) (ref. BDNS 603468). Regulada per 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.  
 

2. El 21 de setembre de 2022, la senyora Francisca Montserrat Parra García amb DNI núm. 
***5367**, registre d’entrada número E2022014833, va presentar una sol·licitud en el sentit 
següent:  

 
“Bon dia, Exposso que donant les meves circustàncies económiques actuals, em veig 
obligada a treballar a les tardes poden compatibilitzar l horari amb la feina al dpt. Habitatge al 
Consell Comarcal del Vallés. L horari que faré és Dilluns,Dimarts, Dijous i Divendres de 14h a 
19h i Dissabtes de 8 a 14h. Sol.licito s'admeti aquesta sol.licitud donat que puc compatibilitzar 
les dugues veines perfectament. Gràcies.” 

 
3. El Conveni Col·lectiu de les condicions de treball del personal laboral del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental, en relació amb els horaris i la jornada de treball estableix a l ’article 8 el 
següent:  

 
“1. La jornada laboral serà la que s’estableixi o permeti la legislació vigent. El còmput serà anual.  
 
2. Els treballadors del Consell Comarcal podran prestar serveis a temps complet o a temps parcial. 

 
3. La jornada laboral tindrà dos components: un fix i d’obligat compliment, i un flexible, a lliure disposició i 
organització del treballador.  
 
a) La part fixa de l’horari serà de les 9 hores a les 14 hores, de dilluns a divendres.  
 
Hi haurà una tarda de treball setmanal, l’horari d’aquesta tarda serà de les 16 hores a les 18 hores, i 
habitualment serà la del dimecres. De forma excepcional, el treballador i l’empresa poden acordar el canvi 



 

 

d’aquesta tarda. Si el canvi de tarda és a petició del treballador caldrà que es sol·liciti, mitjançant instància, per 
causa justificada i acreditada.  
 
b) La part flexible de l’horari serà: de 7:45 a 9 hores i de 14 hores a 20 hores, a excepció de divendres que l’hora 
màxima de finalització de la jornada serà a les 15:30 hores.  
 
Per facilitar el compliment de la jornada laboral al personal que es troba en alguna de les situacions marcades a 

la llei de conciliació de la vida laboral i personal el tram fix per entrar a treballar serà fins a les 9:30 h.” 

 
4. La Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

administracions públiques, estableix que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació no podrà 
comptabilitzar les seves activitats d’un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector 
públic, tret dels supòsits previstos en la mateixa.  

 
El reglament del personal al servei de les entitats locals, Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableix a l’article 330 que no és possible el reconeixement de compatibilitat amb activitats 
privades, incloses les de caràcter professional, en uns determinats supòsits entre els quals el 
següent:  
 

“Quan l'activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d'horari o la presència física del personal 
amb el que tingui atribuït en l'entitat local” 

 
5. Posant en relació la regulació de la jornada de treball del personal laboral del Consell 

Comarcal, la que fa referència a la part fixa (de les 9 hores a les 14 hores, de dilluns a 
divendres ) i la part flexible; la durada setmanal vigent de 37,5 hores, i la normativa vigent es 
conclou que no es possible harmonitzar les obligacions del lloc de treball d’administratiu amb 
les del lloc de treball per el qual sol·licita la compatibilitat. En concret es constata que no es 
factible el compliment de la part fixe de la jornada ni tampoc seria factible el compliment de la 
jornada total de treball en el Consell Comarcal establerta actualment en 37.5 hores.  

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al 

servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Llei no podrà comptabilitzar les seves activitats amb l’exercici, per si 
mateix o mitjançant substitució, d’un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic, 
tret dels supòsits previstos en aquesta Llei.  
 
El mateix article en el punt 3 estableix que, en tot cas, l’exercici d’un lloc de treball per al 
personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de 
qualsevol càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o menyscabar 
l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència. 
 

2. L’article 2.1 c) i 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que la present Llei serà 
aplicable al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes d'elles 
dependents. 
 
Així mateix, en l'àmbit delimitat en l'apartat anterior s'entendrà inclòs tot el personal, qualsevol 
que sigui la naturalesa jurídica de la relació d’ocupació. 
 

3. L’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès en l'àmbit 
d'aplicació d'aquesta Llei només podrà exercir un segon lloc de treball o activitat en el sector 
públic en els supòsits previstos en la mateixa per a les funcions docent i sanitària, en els 
casos a què es refereixen els article 5è i 6è i en els quals, per raó d'interès públic, es 
determini pel Consell de Ministres, mitjançant Reial decret, o òrgan de govern de la Comunitat 
Autònoma, en l'àmbit de les seves respectives competències; en aquest últim supòsit 
l'activitat només podrà prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb durada determinada, 
en les condicions establertes per la legislació laboral.  

 



 

 

Així mateix, per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa 
autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari 
dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en tots dos. En tot cas 
l'autorització de compatibilitat s'efectuarà en raó de l'interès públic.  

 
4. L’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al 

servei de les administracions públiques, estableix que els reconeixements de compatibilitat no 
podran modificar la jornada de treball i horari de l'interessat i quedaran automàticament sense 
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic. 
 

5. L’article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal 
al servei de les entitats locals, estableix que no és possible el reconeixement de compatibilitat 
amb activitats privades, incloses les de caràcter professional, en els supòsits següents: 

 
a) Quan el resultat de l'activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, llicència, 

permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti serveis el personal.  
b) Quan l'activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o 

servei a què estigui adscrit el personal.  
c) Quan l'activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d'horari o la 

presència física del personal amb el que tingui atribuït en l'entitat local.  
d) La pertinença a consells d'administració o òrgans rectors d'empreses o entitats privades 

si l'activitat d'aquestes està directament relacionada amb les que realitzi en la 
dependència, servei o organisme en què presti els seus serveis em l'entitat local.  

e) La realització d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu 
compte o sota la dependència o al servei d'entitats o de particulars, en els assumptes en 
què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en les que hagi d'intervenir per 
raó del lloc públic.  

f) L'exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, 
contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de 
monopolis o amb participació o aval de l'entitat local, sigui quina sigui la configuració 
jurídica d'aquelles.  

g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es refereix 
l'apartat f).  

h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d'interessos de particulars 
davant l'entitat local o dels seus organismes.  

 
6. L’article 18 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al 

servei de les administracions públiques, estableix que totes les resolucions de compatibilitat 
per exercir un segon lloc o activitat en el sector públic o l’exercici d’activitats privades 
s’inscriuran en els registres de personal corresponents. Aquest requisit serà indispensable, en 
el primer cas, perquè puguin acreditar-se havers als afectats per aquest lloc o activitat. 

 
Per això, 
INFORMO: 
 
Que un cop fet l’anàlisi de la sol·licitud de la senyora Francisca Montserrat Parra García amb DNI 
núm. ***5367**, no es pot concedir la compatibilitat dels dos llocs de treball, pels motius exposats 
a la relació de fets i en els fonaments de dret, concretament en el fonament 5, article 330 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les 
entitats locals, lletra c) Quan l'activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència 
d'horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l'entitat local.” 

 
2. El 16 de novembre 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 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès 



 

 

en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei no podrà comptabilitzar les seves activitats amb 
l’exercici, per si mateix o mitjançant substitució, d’un segon lloc de treball, càrrec o 
activitat en el sector públic, tret dels supòsits previstos en aquesta Llei.  
 
El mateix article en el punt 3 estableix que, en tot cas, l’exercici d’un lloc de treball per al 
personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de 
qualsevol càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o menyscabar 
l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o 
independència. 
 

2. L’article 2.1 c) i 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que la present Llei serà 
aplicable al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes d'elles 
dependents. 
 
Així mateix, en l'àmbit delimitat en l'apartat anterior s'entendrà inclòs tot el personal, 
qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació d’ocupació. 
 

3. L’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès 
en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei només podrà exercir un segon lloc de treball o 
activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per a les funcions 
docent i sanitària, en els casos a què es refereixen els article 5è i 6è i en els quals, per 
raó d'interès públic, es determini pel Consell de Ministres, mitjançant Reial decret, o 
òrgan de govern de la Comunitat Autònoma, en l'àmbit de les seves respectives 
competències; en aquest últim supòsit l'activitat només podrà prestar-se en règim 
laboral, a temps parcial i amb durada determinada, en les condicions establertes per la 
legislació laboral.  

 
Així mateix, per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa 
autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i 
horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en tots dos. En tot 
cas l'autorització de compatibilitat s'efectuarà en raó de l'interès públic.  

 
4. L’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques, estableix que els reconeixements de 
compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i horari de l'interessat i quedaran 
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic. 
 

5. L’article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals, estableix que no és possible el reconeixement de 
compatibilitat amb activitats privades, incloses les de caràcter professional, en els 
supòsits següents: 

 
a) Quan el resultat de l'activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, llicència, 

permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti serveis el personal.  
b) Quan l'activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o 

servei a què estigui adscrit el personal.  
c) Quan l'activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d'horari o la 

presència física del personal amb el que tingui atribuït en l'entitat local.  
d) La pertinença a consells d'administració o òrgans rectors d'empreses o entitats 

privades si l'activitat d'aquestes està directament relacionada amb les que realitzi en 
la dependència, servei o organisme en què presti els seus serveis em l'entitat local.  



 

 

e) La realització d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel 
seu compte o sota la dependència o al servei d'entitats o de particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en les que 
hagi d'intervenir per raó del lloc públic.  

f) L'exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, 
contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de 
monopolis o amb participació o aval de l'entitat local, sigui quina sigui la configuració 
jurídica d'aquelles.  

g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 
refereix l'apartat f).  

h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d'interessos de 
particulars davant l'entitat local o dels seus organismes.  

 
6. L’article 18 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques, estableix que totes les resolucions 
de compatibilitat per exercir un segon lloc o activitat en el sector públic o l’exercici 
d’activitats privades s’inscriuran en els registres de personal corresponents. Aquest 
requisit serà indispensable, en el primer cas, perquè puguin acreditar-se havers als 
afectats per aquest lloc o activitat. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Denegar la sol·licitud de la senyora Francisca Montserrat Parra García amb DNI núm. 

***5367**, de compatibilitat de dos llocs de treball per la coincidència en els horaris de 
les dues activitats d’acord amb l’article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, lletra c) Quan l'activitat 
professional requereixi o pugui requerir la coincidència d'horari o la presència física del 
personal amb el que tingui atribuït en l'entitat local. 
 

2. Notificar l’acord del Ple a les persones interessades.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 23.33 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 25 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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal 
Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, 
Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i 
Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, i Joan Pons Fiori; i per 
part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio 
Montero Domínguez. I les 3 abstencions de, 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.  
 
 
14. Aprovar les bases reguladores de determinats processos de selecció de personal 
temporal 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=23


 

 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 16 de novembre de 2022, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L´11 de novembre de 2022, el senyor Oscar Frías Pérez, cap de l'Àrea, ha emès 

l’informe amb la proposta per que el Ple aprovi les bases de processos de selecció per la 
provisió dels llocs de treball següents:  

 
GERÈNCIA, OFICINA COMARCAL D’HABITATGE  
 

 Una plaça d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, subescala tècnica, escala 
d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí per programes 
temporals del Consell comarcal adscrits a l’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Gerència 
(convenis subscrits amb els ajuntaments de la Llagosta i Montornès del Vallès). 
 

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, JOVENTUT 
 

 Una plaça de tècnic/a de joventut del grup de classificació A2, subescala tècnica, escala 
d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí per programes 
temporals del Consell comarcal adscrits a l’Àrea de Serveis Personals, àmbit joventut.  
 

2. El 16 de novembre 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. 



 

 

 
8. Art. 16.3 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes Els 

temaris per a l’accés a l’ocupació pública han d’incloure els continguts relatius a la 
normativa sobre igualtat efectiva de dones i homes i sobre violència masclista que s'han 
d'aplicar en l’activitat administrativa i en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat 
efectiva. 
 

9. Art. 83.4 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals, les Administracions Públiques incorporaran als 
temaris de les proves d'accés als cossos superiors i a aquells en què habitualment 
s'exerceixin funcions que impliquin l'accés a dades personals matèries relacionades amb 
la garantia dels drets digitals i en particular el de protecció de dades. 

 
 
Per això:  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  

 
1. Aprovar les bases i els annexos que regularan determinats processos de selecció 

temporals. 
 
BASES REGULADORES DEL PROCESSOS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ DE 
DETERMINATS LLOCS DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERIS PER PROGRAMES 
TEMPORALS I CONSTITUCIO DE BORSA. 
  
1. Objecte de les bases  

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

 Una plaça d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, subescala tècnica, 
escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí per 
programes temporals del Consell comarcal adscrits a l’Oficina Comarcal 
d’Habitatge de la Gerència (convenis subscrits amb els ajuntaments de la 
Llagosta i Montornès del Vallès). 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Nomenament com a funcionari/ària interí/ina per programes temporals (convenis de 

colaboració amb els municipis la Llagosta i Montornès del Vallès). .  



 

 

 
Les retribucions brutes anuals l’any 2022 d’aquesta plaça són de 34.777,46 €.  
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 

funcions següents:  
 
1. Analitzar i diagnosticar la situació de l’habitatge al municipi dintre dels plans locals 

d’habitatge.  
2. Planificar i redactar objectius, programes i estratègies d'actuació dintre dels plans locals 

d'habitatge.  
3. Elaborar i redactar informes tècnics i inspeccions en l’àmbit d’habitatge.  
4. Organitzar i controlar els procediments referents a l’àmbit d’habitatge.  
5. Informar i assessorar sobre temes relacionats amb l’habitatge.  

 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, JOVENTUT 
 

 Una plaça de tècnic/a de joventut del grup de classificació A2, subescala tècnica, 
escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí per 
programes temporals del Consell comarcal adscrits a l’Àrea de Serveis Personals, 
àmbit joventut.  

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 

Nomenament com a funcionari/ària interí/ina per programes temporals (Suport al Servei 
Comarcal de Joventut). 

 
Les retribucions brutes anuals per l’any 2022 d’aquesta plaça són de 29.060,42 €.  
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les funcions 

següents:  
 

1. Elaborar el PCJ, amb caràcter plurianual. 
2. Dur a terme accions de suport i promoció de les polítiques locals de joventut, 

adreçades als agents de joventut (professionals i altres) de la comarca. Aquestes 
accions consisteixen a formar, assessorar, generar i transferir coneixement, i 
intercanviar experiències, entre d’altres. 

3. Crear espais d’interlocució estables amb els referents de joventut municipals del seu 
territori, per facilitar el seguiment i l’impuls de les accions del PCJ. Caldrà convocar, 
com a mínim, una taula política (amb els regidors i regidores de joventut) i una taula 
tècnica comarcal (amb els professionals de joventut) l’any. 

4. Impulsar altres espais i mecanismes de coordinació estables, sectorials o territorials, 
que facilitin el treball en xarxa en matèria de joventut entre els diferents agents de la 
comarca implicats en relació amb els objectius estratègics del PCJ. 

5. Promoure la coordinació institucional de l’oficina jove, vetllar-ne pel bon funcionament 
i promoure’n l’abast comarcal, d’acord amb els objectius estratègics del PCJ. 

6. Vetllar per la coordinació de les actuacions i els serveis que està duent a terme 
l’oficina jove de la XNEJ a la comarca, convocant reunions de coordinació cada mes 
com a mínim, en què assisteixin tots els professionals que hi estan implicats. 

7. Convocar periòdicament el comitè tècnic de l’oficina jove.  
8. Participar en els espais d’interlocució que preveu el PNJCat, convocats per la 

Direcció General de Joventut (DGJ) amb la col·laboració de les entitats 
municipalistes, així com en altres espais de treball compartit que es puguin 
promoure. 



 

 

9. Verificar les comunicacions de posada en funcionament de les instal·lacions juvenils i 
de modificació de dades registrals de les que ja estan legalitzades, un cop l’Oficina 
de Gestió Empresarial ha certificat la seva inscripció al Registre d’Instal·lacions 
Juvenils de la DGJ. 

10. Proposar a la Direcció General de Joventut la inscripció al Registre d’Instal·lacions 
Juvenils de les modificacions de dades registrals derivades de l’execució de les 
seves competències inspectores i sancionadores. 

11. Dur a terme les inspeccions d’ofici que determina la normativa, les inspeccions de 
comprovació i les inspeccions especials que siguin necessàries; elaborar les actes i 
els informes corresponents, i trametre els requeriments, si escau. 

12. Notificar a la Direcció General de Joventut el contingut de les inspeccions efectuades 
i els actes administratius que ha dictat d’acord amb les competències delegades. Les 
notificacions les ha d’efectuar pels mitjans electrònics que s’estableixin amb aquesta 
finalitat. 

13. Vetllar pel compliment de la normativa en matèria d’instal·lacions juvenils i 
assessorar-ne els titulars en cas que ho sol·licitin. 

14. Emetre els informes relatius a les competències delegades que li sol·licitin. 
15. Informar i assessorar les entitats i empreses del seu àmbit d’actuació que ho 

sol·licitin en matèria d’activitats relacionades amb l’EduLleure. 
16. Fer les visites de comprovació i seguiment de les activitats que es desenvolupen al 

seu territori, elaborar els informes referents a la normativa aplicable que es 
requereixin i tramitar els documents que deriven d’aquesta normativa. 

17. Col·laborar, si cal, amb la Direcció General de Joventut o directament amb Protecció 
Civil i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) en la gestió 
d’emergències i incidències rellevants que es produeixin durant la realització 
d’activitats relacionades amb l’EduLleure. 

 
Les funcions d’aquest lloc de treball s’associen amb un cert grau de formació i 
especialització en l’àmbit de joventut com poden ser les següents: accions formatives en 
l’àmbit de la Joventut organitzades per l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de 
Barcelona, organitzades per l’Agència Catalana de la Joventut o la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya, formacions sobre Polítiques Locals de Joventut 
(Escola d’Administració Pública de Catalunya i Agència Catalana de la Joventut de la 
Generalitat de Catalunya), el carnet de Monitor/a o Director/a d'Activitats de Lleure 
Infantil i juvenil, els Graus universitari en Educació Social, Treball Social, Sociologia, 
Antropologia, Psicologia o Pedagogia o el Màster Interuniversitari Joventut i Societat.  

 
2. Condicions i requisits de participació de les persones aspirants  

 
Per ser admès per fer les proves selectives les persones aspirants han de reunir els requisits 
i les condicions següents: 

 
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels 

estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats 
per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el 
cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels 
nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva 
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin 
menors de 21 anys o majors d’aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.  
 
És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una 
participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda 
dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques. 

 



 

 

b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 
 

c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir l’acreditació 
corresponent en la data en què s’acabi el termini de presentació de sol·licituds per prendre 
part en les proves selectives: 

 
GERÈNCIA, OFICINA COMARCAL D’HABITATGE  

 
Arquitecte/a tècnic/a A2: Graduat/da universitari/ària en arquitectura tècnica, 
aparelladors/res o enginyeria en edificació o titulacions equivalents. 

 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, JOVENTUT 
 
Tècnic/a joventut A2: Grau universitari (preferentment en l’àmbit de les ciències socials) 
o titulacions equivalents.  

 
 
d) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 
e) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir 
funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi 
estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat no ha de trobar-se 
inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació 
pública. 
 

f) Pels llocs de treball de l’Àrea Serveis Personals (Joventut), s’haurà d’aportar una 
declaració responsable mitjançant jurament o promesa, de no haver estat condemnats 
per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual (segons Annex III). 
 
Els aspirants que disposin de NIE hauran d’acreditar no haver estat condemnats per 
sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual en el país d’origen 
mitjançant l’acreditació que correspongui.  
 
Tots els requisits exigits s’han de tenir en el dia que acabi el termini de presentació de 
sol·licituds, i s’han de mantenir en el moment de l’atorgament del contracte o el 
nomenament.  
 

3. Presentació de les sol·licituds 
 

3.1 Sol·licitud 
 

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

 



 

 

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

 
DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA 
 

NÚMERO 
D’EXPEDIENT 

Arquitecte/a tècnic/a A2 Oficina Comarcal d’Habitatge X2022011902 
Tècnic/a de joventut A2 Àrea de Serveis Personals X2022013642 
 

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

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

 Informe de vida laboral  

 Certificat de l’òrgan competent amb indicació expressa la categoria professional 
desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació, experiència 
adquirida i amb una identificació inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant 
una firma i un segell respectivament per cada lloc de treball ocupat. 

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

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

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

 
3.2. Presentació de la sol·licitud 
 
Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la 
sol·licitud pels mitjans següents: 

 
a) En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre electrònic de les 

administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant, 
LPACAP). 

b) De manera presencial, a les oficines de registre del Consell Comarcal, carrer Miquel 
Ricomà núm. 46 de Granollers, els matins de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores i 
les tardes dels dimecres de 16.00 a 18.00 hores. 

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. 
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
e) A les oficines d’assistència en matèria de registres. 

 
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents 
del propi del Consell Comarcal del Vallès Oriental o a les oficines de Correus, s’haurà de 
trametre via correu electrònic (piv@vallesoriental.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud 
degudament registrada o segellada. 
 
3.3. Mèrits 
 



 

 

Els mèrits relacionats es justificaran mitjançant fotocòpies dels documents que els acreditin 
juntament amb la presentació de la sol·licitud amb les especificacions següents:  
 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès 
dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell respectivament.  

 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb 
base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.  

 

 L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en 
hores o en crèdits. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o 
sigui inferior a 15 hores, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En 
cas que es valori, es farà aplicant la puntuació mínima establerta a les bases 
específiques.  

 
3.4. Termini de presentació 
 
El termini per presentar les sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà 
de la publicació de l’anunci del Decret de Presidència de convocatòria al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona.  
 
3.5. Adaptació de temps i mitjans 
 
Els/les aspirants amb discapacitat que desitgin l’adaptació de temps i mitjans per a la 
realització de les proves, o l’adaptació del lloc de treball, han de fer constar aquestes 
circumstàncies a la sol·licitud i aportar un certificat emès per l’equip de valoració multi 
professional competent que indiqui quines són les adaptacions necessàries. En el cas que 
optin per la quota de reserva de persones discapacitades han d'indicar expressament a la 
sol·licitud el grau de discapacitat. 

 
3.6. Acreditació base segona.  
 
Per ser admès a les proves selectives n'hi ha prou que els/les aspirants manifestin a la 
sol·licitud que compleixen totes les condicions referides a la base general segona les quals 
s’hauran d’acreditar posteriorment en finalitzar el procés selectiu. 
 
3.7. Drets d’examen, exempcions i supòsits de devolució de taxes 
 
En presentar la sol·licitud, els aspirants han d’abonar en concepte de drets d’examen per 
prendre part en les proves selectives, l’import següent:  

 
A1 i A2: 31,65 € 
C1 I C2: 13.55 € 
 



 

 

Exempció 
 

Queden exempts parcialment del pagament els/les subjectes passius que es trobin en 
situació legal d'atur sense prestació sempre que ho acreditin documentalment, mitjançant la 
presentació d’un certificat emès per l’OTG en el període de, com a màxim, un mes previ a la 
data de presentació de la documentació. L’exempció és el 50% de la quota tributària. 
 
El pagament d’aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés en efectiu o transferència 
bancària al compte ES88 0182 6035 4002 0160 0971, del BBVA, o bé per gir postal o 
telegràfic. En tots els casos, s’ha de presentar amb la sol·licitud la còpia del resguard 
acreditatiu de l’ingrés, i, en el cas dels girs postals, es farà constar el nom de l’aspirant, la 
data i el número del gir. 
Devolució de la taxa: No serà procedent en cap cas la devolució de la taxa en els supòsits 
d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada. 
 
4. Llista d’aspirants admesos i exclosos 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta un 
decret, en el termini d’un mes, i declara aprovada la llista provisional dels aspirants admesos 
i exclosos, que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es 
concedeix un termini de deu dies hàbils a l’efecte d’efectuar reclamacions, en els termes que 
preveu l’article 68 de la LPACAP. 
 
Així mateix, a l’esmentat decret s’anuncia el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves; l’ordre 
d’actuació dels aspirants i la composició del tribunal qualificador. 
 
La relació d’admesos ha de contenir el nom, els cognoms dels aspirants, ordenats 
alfabèticament segons els cognoms. 
 
La relació d’exclosos, que figura a continuació de l’anterior, s’ordena, en primer lloc, per les 
causes d’exclusió, d’acord amb els requisits i les formalitats exigits en aquestes bases i, dins 
de cada grup, per l’ordre alfabètic del cognom dels aspirants, amb expressió del document 
d’identitat. 
 
 
5. Tribunal qualificador 
 
El tribunal qualificador de les proves nomenat pel president del Consell Comarcal està 
constituït per: 
 
a) President 
 

- El cap de l’Àrea de Persones i Valors o persona en qui delegui. 
 
b) Vocals (amb veu i vot) 
 

- El cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la titulació 
corresponent. 

- Un empleat públic amb la titulació adequada en cada cas. 
 

Per corregir la prova de català, si s’escau, el tribunal compta amb l’assistència d’un/a 
representant del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 



 

 

Per corregir la prova d’informàtica, si així es preveu, el tribunal compta amb l’assistència del 
Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  
 
El tribunal està integrat, a més, pels membres suplents respectius que, simultàniament amb 
els titulars, són designats per a la constitució del tribunal. Els vocals han de tenir una 
titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places objecte de la convocatòria. 
 
La designació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar a les regles establertes en l’article 60 
del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel RDL 5/2015, de 30 d’octubre, i 
es fa pública mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus 
membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en 
cas d’empat, decideix el vot de qualitat del president. 

 
El tribunal pot disposar de l’assessorament d’especialistes, per a totes o algunes de les 
proves, els quals s’han de limitar a l’exercici de les seves especialitats tècniques. 
 
El tribunal ha d’adoptar les previsions necessàries perquè els aspirants amb disminució 
gaudeixin de condicions similars, per dur a terme les proves, a les de la resta dels aspirants. 
El tribunal pot demanar prèviament l’informe de l’administració laboral sanitària o dels 
òrgans competents en matèria de disminució pel que fa als aspirants que hagin al·legat 
aquesta condició. 
 
La no presentació d’un/a aspirant a qualsevol de les proves en el moment de ser cridat 
determina automàticament la pèrdua del dret a participar en la prova i en les successives, i 
queda exclòs, en conseqüència, del procés selectiu. 
 
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 
28 i 29 de la LPACAP. 
 
6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 
 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal. 
 
La convocatòria, mitjançant Decret de Presidència es farà pública a través del Butlletí 
Oficial de la Província i al web del Consell Comarcal www.vallesoriental.cat.  
 
Per identificar-se els aspirants han de concórrer a cada exercici amb el document d’identitat. 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 70 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) que obliga a la instrucció 
electrònica de tots els expedients administratius, el secretari del Tribunal de procés selectiu 
digitalitzarà i emetrà copia autèntica en el moment de finalització de la prova dels documents 
manuscrits que constitueixen la contestació de les persones aspirants a les diferents proves 
del procés de selecció.  
 
Les entrevistes als candidats podran fer-se mitjançant videoconferència, mitjà que permetria 
complir el requisit de constatació de la presència personal durant el desenvolupament de 
l’entrevista, tant del candidat com dels membres de Tribunal, conèixer la identitat dels 
membres i participants, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què 



 

 

aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps 
real.  
 
Cal tenir disponibilitat dels mitjans durant la sessió i la participació dels candidats en 
l’entrevista cal que es pugui constatar en l’expedient administratiu mitjançant la gravació.  
 
a) La plataforma Teams és compatible amb PC, Mac, Linux, iOS, Android i exploradors 

web  
 
Mac o Windows 
Per a comprovar si el seu Mac o Windows compleix els requisits del sistema, aneu a la 
pàgina requisits de maquinari per a Microsoft Teams. 
 
Explorador web 
Per a obtenir una llista d'exploradors compatibles, vagi a exploradors compatibles per a 
obtenir Teams pàgina.  
 
Telèfons i tauletes Android: 
Teams funciona amb dispositius que utilitzin les quatre darreres versions del sistema 
operatiu Android. 

 
iPhone, iPad i iPod: 
Teams funciona amb dispositius que utilitzin les dues darreres versions iOS 
 

b) El registre i l’accés dels aspirants a l’entrevista es du a terme a través de l’enllaç descrit 
a l’anunci d’admesos i exclosos.  

 
c) La plataforma permet l’enregistrament de la veu i la imatge de la sessió que resta 

emmagatzemada en els servidors locals del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
GERÈNCIA, OFICINA COMARCAL D’HABITATGE 
 

 Proves per la plaça d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, subescala 
tècnica, escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí 
per programes temporals del Consell Comarcal adscrits a l’Oficina Comarcal 
d’Habitatge de la Gerència (convenis subscrits amb els ajuntaments de la Llagosta i 
Montornès del Vallès). 

 
Fase oposició 
 
Prova 1. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex 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 en relació amb el temari de l’annex I. El temps per fer 
aquesta prova és d’una hora i mitja. Es puntua de 0 a 10 punts.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim.  
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A1 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 



 

 

aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i valora els aspectes següents: 
  
- Nivell de formació  
- Experiència professional  
- Capacitat d’integració  
- Aptitud laboral  
 
Es puntua de 0 a 5 punts.  
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents:  
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó de 0,5 punts 
per any o fracció igual o superiora 6 mesos, fins a un màxim de 6 punts.  
 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins 
el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell respectivament.  

 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb 
base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.  

 
b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 

amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del 
barem següent:  

 
0,1 punts................. de 15 a 30 hores  
0,2 punts ................. de 31 a 50 hores  
0,3 punts................. de 51 a 100 hores  
0,4 punts................. de 101 a 150 hores  
0,5 punts................. de 151 a 300 hores  
1 punt................... de més de 300 hores  

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 
a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques.  



 

 

 

 Proves per la plaça de tècnic/a de joventut del grup de classificació A2, subescala 
tècnica, escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí 
per programes temporals del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Serveis 
Personals, àmbit joventut.  

 
Fase oposició 
 
Prova 1. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex II. El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es puntua 
de 0 a 10 punts.  
 
Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim.  
 
Prova 2. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix en 
desenvolupar un cas pràctic en relació en relació amb el temari de l’annex II. El temps per 
fer aquesta prova és d’una hora i mitja. Es puntua de 0 a 10 punts.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim.  
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A1 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 
aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i valora els aspectes següents: 
  
- Nivell de formació  
- Experiència professional  
- Capacitat d’integració  
- Aptitud laboral  
 
Es puntua de 0 a 5 punts.  
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents:  
 
c) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó de 0,5 punts 
per any o fracció igual o superiora 6 mesos, fins a un màxim de 6 punts.  
 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins 
el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell respectivament.  

 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 



 

 

reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb 
base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.  

 
d) 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 punt................... de més de 300 hores  

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 
a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques.  
 
7. Qualificació final 
 
La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase de concurs més 
l’obtinguda a la fase d’oposició.  
 
8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 
 
Després d’efectuar la qualificació dels exercicis, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis 
del Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat de les proves per 
ordre de puntuació, i la trametrà a la Presidència i/o Gerència del Consell Comarcal, perquè 
nomeni als funcionaris interins i contracti el personal laboral. 

  
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc, i en els procediments de concurs 
oposició, a la persona aspirant que hagi aconseguit la puntuació més alta en la fase 
d’oposició. Si persisteix l’empat, així com en els procediments d'oposició, segons la 
puntuació aconseguida en la quarta prova (pràctica). Si encara persisteix l'empat, es faculta 
l’òrgan de selecció per ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies de 
les places convocades que determinarà l’aspirant amb millor capacitat. 
 
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior 
al de les places objecte de la convocatòria.  
 
9. Constitució d’una borsa amb les persones aprovades i no 

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

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



 

 

 Places d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, subescala tècnica, 
escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí per 
programes del Consell Comarcal. 
 

 Places de tècnic/a de gestió de joventut del grup de classificació A2, subescala 
tècnica, escala d’administració general, de la plantilla del personal temporal del 
Consell Comarcal. 

 
Amb el resultat de les convocatòries de cada procés selectiu el Tribunal trametrà al 
President del Consell Comarcal la relació d’aprovats no proposats per ser 
contractats/nomenats, per tal que aprovi la constitució de la borsa pertinent en cada cas. 
 
Tot i que es respectarà l'ordre de puntuació de major a menor de les persones aspirants per 
al seu nomenament, el factor de disponibilitat operarà sempre com a primer criteri selectiu 
quan les persones amb més puntuació no es puguin incorporar amb la immediatesa 
requerida. 
 
Quan s’hagi establert la necessitat de proveir de manera temporal un lloc de treball a través 
de la borsa es procedirà de la manera següent:  
 
1. Es contactarà amb les persones per ordre de posició a la borsa.  

 
Amb la finalitat de poder adequar la persona seleccionada al lloc de treball a 
desenvolupar el Consell Comarcal, es podrà escollir per cada lloc de treball un màxim 
de 5 aspirants i procedir a la realització d’una prova o entrevista addicional que es 
valorarà amb un màxim de 3 punts. 

 
Els aspirants que un cop efectuada l’entrevista o prova addicional, que es relaciona en 
el paràgraf segon, no hagin estat seleccionats, s’integraran de nou a la llista de la borsa 
de Treball per ordre de puntuació inicial.  

 
2. En cas que no s’obtingui resposta mitjançant instància genèrica de la persona aspirant 

en el termini de 24 hores, o bé que la resposta sigui negativa en relació amb la 
disponibilitat per incorporar-se segons les necessitats del servei i la legislació vigent, per 
estar ocupant altre lloc de treball, les persones seran donades de baixa de la borsa 
provisionalment.  

 
En cas que vulguin reincorporar-s'hi, ho faran mitjançant instància degudament 
formalitzada i registrada d'entrades. La reincorporació es farà amb la mateixa puntuació 
que tenien quan van ser donats de baixa. 

 
En cas de resposta negativa no relacionada amb el fet d’ocupar altre lloc de treball 
seran donades de baixa de la borsa definitivament. 

  
Les persones que, formant part de la borsa, en el moment d’activació d’un procés de 
provisió, tenen contracte vigent o nomenament amb el Consell Comarcal amb una durada de 
tres mesos o més, no es tindran en compte en relació amb la provisió del lloc de treball.  
 
Seran reincorporades automàticament amb la mateixa puntuació que tenien quan van ser 
donats de baixa provisionalment, en el moment de finalització del seu contracte o 
nomenament. 
 
10. Presentació de documents 
 



 

 

Els/les aspirants proposats/des han de presentar als Serveis de Recursos Humans (Àrea de 
Persones i Valors) del Consell Comarcal, en el termini de quinze dies hàbils a partir de 
l'endemà de l'exposició de la llista de persones aprovades i sense requeriment previ, els 
documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen 
a la base general segona. 
 
11. Incompatibilitats 
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà 
aplicable al/a la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el 
sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al servei 
de la corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la 
compatibilitat en el formulari que li facilitaran els Serveis Persones i Valors de la corporació, 
o exercir, altrament, l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre i 
l'article 337 del Decret 214/1990. 
 
12. Adjudicació de destinacions 
 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació final 
obtinguda al concurs oposició, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació de 
llocs de treball.  
 
Un cop es faci saber les destinacions disponibles a cada un dels aspirants, aquest hauran 
de manifestar en un termini no superior a 48 hores quina és la seva opció.  
 
13. Incidències 
 
El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta 
convocatòria i per prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves selectives. 
 
14. Impugnacions 
 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se’n derivin, així com 
l’actuació del tribunal, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma 
establerts en la LPACAP. 
 
15. Disposició addicional  
 
En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que preveu el RDL 
5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol i, supletòriament, per la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública aprovada pel 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel RD 896/1991, pel qual s’estableixen les regles 
bàsiques i programes mínims que deu ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris 
de l’administració local, de 7 de juny, la Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la 
funció pública, de 2 d’agost, i la Llei 23/1988, modificació de la Llei de mesures per a la 
reforma de la funció pública, de 28 de juliol. 
 
Annex I. Arquitecte/a tècnic/a 
 
1. La comarca del Vallès Oriental. 



 

 

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

3. Fulls de càlcul, eines d’edició de textos, gestió de bases de dades. 
4. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats. 

Funcions dels ens locals a Catalunya. 
5. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 

drets digitals. Els drets de les persones. Exercici dels drets. El delegat de protecció de 
dades. Mesures de seguretat en l’àmbit del sector públic. 

6. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. 
7. Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
8. Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
9. Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 

d’exclusió. 
10. Decret Llei 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 

habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. 
11. Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 

d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Condicions d'habitabilitat segons 
Annex 1 Decret 55/2009, Annex 1.1 i 1.2 Decret 259/2003, Annex 1, 2 i 3 Decret 
28/1999, Annex 1 i 2 Decret 274/1995 modificat pel Decret 314/1996, Annex 1 i 2 Decret 
274/1995, Annex Nivell B Decret 346/1993 modificat pel Decret 571/1983. 

12. Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels 
edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici. 

13. El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. 
14. 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. 
15. Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les 

persones en risc d'exclusió residencial. 
16. Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments urbans. 
17. Guia de serveis Consell Comarcal del Vallès Oriental: Oficina comarcal d’habitatge. 
 
Annex II. Tècnic/a joventut  
 
1. La comarca del Vallès Oriental. 
2. Redacció de documents administratius (Guia de redacció administrativa del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental). . 
3. Fulls de càlcul, eines d’edició de textos, gestió de bases de dades. 
4. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats. 

Funcions dels ens locals a Catalunya. 
5. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 

drets digitals. Els drets de les persones. Exercici dels drets. El delegat de protecció de 
dades. Mesures de seguretat en l’àmbit del sector públic. 

6. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. 
7. Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
8. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya: Objecte. Definició. Organització comarcal: Òrgans 
del Consell Comarcal. Competències comarcals. Finançament 

9. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
publiques: Objecte de la Llei. Àmbit subjectiu d’aplicació. Capacitat d’obrar. Concepte 
d’interessat. Drets de les persones en les seves relacions amb les administracions 
publiques. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions 
públiques. Obligació de resoldre. 

10. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
publiques: Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat. 
Còmput de terminis. 



 

 

11. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
publiques: Requisits dels actes administratius. Motivació. Inderogabilitat singular. 
Efectes. Notificació. 

12. Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut 
13. Llei 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut 
14. Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals 

participen menors de 18 anys. 
15. Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la Generalitat en 

matèria de joventut a les comarques. 
16. Funcionament dels Serveis d'Informació Juvenil. 

 
ANNEX III. Declaració responsable 
 
Declaració responsable. Declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat per 
sentència ferma de algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ni pel delicte de 
tràfic de persones.  
 
El senyor/a __________________ amb DNI ___________ amb el lloc de treball adscrit 
a l’Àrea de ____________________________________qualificat com a lloc de treball 
amb contacte habitual amb menors. Declaro i/o prometo, als efectes establerts per la 
Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i 
l'adolescència, que: No he estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la 
llibertat i la indemnitat sexual ni pel delicte de tràfic de persones i, en aquest sentit, 
autoritzo al Consell Comarcal del Vallès Oriental a comprovar la veracitat de la meva 
declaració, mitjançant la consulta d'inexistència d'antecedents per delictes sexuals a 
través de la plataforma Via Oberta de l'EACAT.  
 
Granollers, ......... de ................... de 20..  
 
 
(Signatura).  
 
 
AREA DE PERSONES I VALORS DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL. D'acord amb l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer "Gestió 
de Personal", del qual sigui responsable el Consell Comarcal del Vallès Oriental. La 
finalitat del fitxer és donar compliment al requisit d'ocupació previst en la Llei 26/2015, 
pel que fa als llocs de treball amb contacte habitual amb menors. Podeu exercir els 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, carrer Ricomà, 46, 08401 Granollers. Amb la vostra 
signatura autoritzeu la unitat responsable del fitxer a tractar les vostres dades amb la 
finalitat indicada. 

 
2. L’anunci d’aquestes bases publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a l’e-

tauler del Consell Comarcal. 
 

3. Els anuncis relacionats amb les convocatòria de cada procés selectiu regulat per 
aquestes bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web 
del Consell Comarcal. Els successius anuncis relacionats amb cada convocatòria es 
publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a l’e-tauler del Consell 
Comarcal.”  

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 24.34 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 17 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, Eva Maria 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=24


 

 

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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal Junts 
per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé 
Soler, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, i Joan Pons Fiori; 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, Anna Cella i Navarro,  Joan 
Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez 
Murciano, 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.  
 
 
15. Aprovar l’expedient 35 de modificació de crèdits del Pressupost general 
d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de transferències de 
crèdits. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 16 de novembre de 2022, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de novembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès 

l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El senyor Emiliano Cordero, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental ha emès l’informe que 
diu: 
 

“EXPEDIENT: X2022013224 
 
DEPARTAMENT:  GERENCIA 
ASSUMPTE:   2a modificació pressupost Fons de Contingència 2022 
TIPUS MODIFICACIÓ:  transferència de crèdit 
IMPORT MODIFICACIÓ:  315.852,06 € 
 
ANTECEDENTS 
 
1. El 18 d’octubre de 2022 es va aprovar el Reial Decret-Llei 18/2022 on s’aprova entre d’altres les 

mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic, publicat en el BOE 251 
de 19 d’octubre de 2022. 

 
 
2. En la secció 1 pàgina 141781diu: 



 

 

 
 

3. Des de l’Àrea de persones i valors s’ha procedit a fer el càlcul d’aquest increment del 1,5% sobre 
les retribucions a 2021: 

 
ENDARRERIMENTS DE GENER A OCTUBRE: 
 

 ORGANS GOVERN .......933,08 € 

 FUNCIONARIS ......    13.525,18 € 

 LABORALS.............    40.246,54 € 

 INTERINS..............     13.963,19 € 
o Suma........     68.667,99 € 

 
AUGMENT DE L’1,5% NOVEMBRE I DESEMBRE  
 

 ORGANS GOVERN         265,75 € 

 FUNCIONARIS ......      4.344,07 € 

 LABORALS.............      9.288,78 € 

 INTERINS..............       6.196,92 € 
o Suma.......      20.095,52 € 

 
Al fer la distribució per els conceptes de les aplicacions pressupostaries hi ha una variació de 2 
decimals degut als arrodoniments. 
 

4. Es necessari incrementar la previsió de la despesa per poder fer front a aquestes fins a 31/12/2022 
de les aplicacions que es detallen: 

 
Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits totals 

consignats 
Retencions de 
crèdit 

Despeses 
autoritzades 

Disposicions o 
compromisos 

de crèdits 
disponibles 

11 17000 46700 CONSORCI BESÓS 
TORDERA 

2.500,00 0,00 2.437,49 2.437,49 62,51 

33 34100 22699 ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS 

19.000,00 0,00 3.101,10 3.101,10 15.898,90 

90 01100 35200 INTERESSOS DE 
DEMORA 

1.000,00 0,00 23.676,35 23.676,35 -22.676,35 

90 92000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 21.000,00 0,00 28.864,76 28.864,76 -7.864,76 
90  92000 62203 NOVA SEU 800.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
5. L’estat de liquidació de l’aplicació de pressupostària 90 92000 5000 Fons de contingència és:  

 
Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits 

inicials 
Modificacions de 
crèdit 

Crèdits totals 
consignats 

90 92000 50000 FONS DE CONTINGÈNCIA PER CONTINGÈNCIES GENERALS 124.750,00 259.823,80 384.573,80 

 
A data d’avui res més s’ha fet una modificació del pressupost disminuint el total del fons de 
contingència per un import de 29.542,80 euros que correspon a la modificació del pressupost 
2022/22, sent el saldo a dia d’avui de 355.031,00 euros. 

 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
DISMINUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 



 

 

90 92000 50000 Fons de contingència .............................................................. 315.852,06 € 
INCREMENT PRESSUPOST DESPESES 
90 92000 22100 Energia elèctrica   ...................................................................... 20.000,00 € 
11 17000 46700 Consorci Besos Tordera .............................................................. 2.487,43 € 
33 34100 22699 Esdeveniments esportius ............................................................ 1.101,10 € 
90 01100 35200 Interessos de demora .................................................................. 3.500,00 € 
90 92000 62203 Nova seu   ............................................................................... 200.000,00 € 
Capítol 1 ............................................................................................................... 88.763,53 € 
 
LABORALS 
 

   
Datos 

   
ORGANICA PROJECTE ÀREA 

DESPESA 
Suma de 

13000 
Suma de 

13002 
Suma de 13100 Suma de 

TOTAL 

10 - 17000 0,00  0,00  229,42  229,42  

 
- Total   0,00  0,00  229,42  229,42  

10 Total     0,00  0,00  229,42  229,42  

20 - 23123 0,00  0,00  107,51  107,51  

  
23124 0,00  0,00  247,20  247,20  

 
- Total   0,00  0,00  354,71  354,71  

 
2022 3 PSI 1 23121 960,67  1.121,04  2.482,95  4.571,24  

 
2022 3 PSI 1 Total   960,67  1.121,04  2.482,95  4.571,24  

 
2022 3 PSI 3 23123 2.472,51  2.730,79  2.767,66  7.970,96  

 
2022 3 PSI 3 Total   2.472,51  2.730,79  2.767,66  7.970,96  

 
2022 3 PSI 4 23124 0,00  0,00  1.407,47  1.407,47  

 
2022 3 PSI 4 Total   0,00  0,00  1.407,47  1.407,47  

 
2022 3 PSI 5 23125 2.551,02  3.093,13  15.142,78  20.786,92  

 
2022 3 PSI 5 Total   2.551,02  3.093,13  15.142,78  20.786,92  

20 Total     5.984,20  6.944,96  22.155,57  35.091,30  

32 - 32001 0,00  0,00  767,29  767,29  

 
- Total   0,00  0,00  767,29  767,29  

32 Total     0,00  0,00  767,29  767,29  

33 - 23131 0,00  0,00  1.258,98  1.262,44  

 
- Total   0,00  0,00  1.258,98  1.262,44  

33 Total     0,00  0,00  1.258,98  1.262,44  

35 2022 3 HABIT 1 15210 290,67  323,31  970,15  1.584,14  

 
2022 3 HABIT 1 Total 290,67  323,31  970,15  1.584,14  

35 Total     290,67  323,31  970,15  1.584,14  

40 - 43000 461,14  485,51  0,00  946,65  

 
- Total   461,14  485,51  0,00  946,65  

40 Total     461,14  485,51  0,00  946,65  

41 - 24108 0,00  0,00  518,49  518,49  

 
- Total   0,00  0,00  518,49  518,49  

 
2021 3 JENP 1 24108 0,00  0,00  64,52  64,52  

 
2021 3 JENP 1 Total 0,00  0,00  64,52  64,52  

 
2021 3 SMEC 2 49000 0,00  0,00  243,50  243,50  

 
2021 3 SMEC 2 Total 0,00  0,00  243,50  243,50  

 
2021 3 TRFO 1 24109 0,00  0,00  486,98  486,98  

 
2021 3 TRFO 1 Total 0,00  0,00  486,98  486,98  

 
2021 3 TTT 1 43303 0,00  0,00  243,50  243,50  

 
2021 3 TTT 1 Total   0,00  0,00  243,50  243,50  

 
2022 3 SINGU 1 24111 0,00  0,00  125,96  125,96  

 
2022 3 SINGU 1 Total 0,00  0,00  125,96  125,96  

 
2022 TRFO 1 24112 0,00  0,00  1.367,67  1.367,67  

 
2022 TRFO 1 Total   0,00  0,00  1.367,67  1.367,67  

41 Total     0,00  0,00  3.050,62  3.050,62  

43 2022 3 TURIS 1 43001 262,71  289,80  0,00  552,51  

  
43000 81,17  102,09  763,08  946,34  

 
2022 3 TURIS 1 Total 343,88  391,89  763,08  1.498,85  

43 Total     343,88  391,89  763,08  1.498,85  

90 - 92000 1.162,73  1.987,01  1.954,88  5.104,61  

 
- Total   1.162,73  1.987,01  1.954,88  5.104,61  

90 Total     1.162,73  1.987,01  1.954,88  5.104,61  

Total general 
  

8.242,62  10.132,68  31.150,00  49.535,34  

 
FUNCIONARIS 
 

   Datos         

ORGANICA PROJECTE ÀREA 
DESPESA 

Suma de 
12000 

Suma de 
12001 

Suma de 
12003 

Suma de 
12004 

Suma de 
12006 

Suma de 
12100 

Suma de 
12101 

Suma de 
12103 

Suma de 
TOTAL 

10 - 17000 246,82 - 163,94 - 122,97 224,19 429,99 160,93 1.348,84 

10 Total   246,82 - 163,94 - 122,97 224,19 429,99 160,93 1.348,84 

20 2022 3 PSI 1 23121 - 318,56 - - 63,79 140,72 426,92 - 949,99 

  23123 - - - 29,55 3,76 17,24 26,06 - 76,62 

 2022 3 PSI 3 23123 238,31 - - 56,89 83,77 128,52 475,29 - 982,79 

 2022 3 PSI 5 23125 - 353,05 - - 125,50 215,76 455,19 161,70 1.311,20 

20 Total   238,31 671,61 - 86,44 276,84 502,24 1.383,46 161,70 3.320,60 



 

 

43 2022 3 TURIS 1 43000 - 136,80 - - 19,86 50,32 103,67 - 310,65 

43 Total   - 136,80 - - 19,86 50,32 103,67 - 310,65 

90 - 92000 1.988,44 345,18 856,80 - 755,66 1.727,55 4.010,28 811,97 10.495,88 

  93102 65,87 - - - 25,36 63,65 1.374,01 - 1.762,40 

  93401 - - 161,58 - 55,43 89,49 324,38 - 630,88 

90 Total   2.054,31 345,18 1.018,38 - 836,45 1.880,68 5.708,67 811,97 12.889,15 

Total general   2.539,44 1.153,59 1.182,32 86,44 1.256,12 2.657,43 7.625,79 1.134,59 17.869,25 

 
INTERINS DE FUNCIONARI 
 
   

Datos 
       

ORGANICA PROJECTE  ÀREA DESPESA 
Suma de 

12000 
Suma de 

12001 
Suma de 

12003 
Suma de 

12004 
Suma de 

12006 
Suma de 

12100 
Suma de 

12101 
SUMA 
TOTAL 

10 - 17000 0,00 € 0,00 € 82,77 € 0,00 € 3,03 € 40,23 € 67,15 € 193,18 € 

10 Total     0,00 € 0,00 € 82,77 € 0,00 € 3,03 € 40,23 € 67,15 € 193,18 € 

11 - 17000 1.125,57 € 2.157,12 € 0,00 € 0,00 € 131,60 € 1.361,86 € 3.263,37 € 8.039,52 € 

  
17002 54,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21,67 € 41,76 € 118,06 € 

11 Total     1.180,20 € 2.157,12 € 0,00 € 0,00 € 131,60 € 1.383,53 € 3.305,13 € 8.157,57 € 

12 - 31101 505,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 206,07 € 435,22 € 1.147,07 € 

12 Total     505,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 206,07 € 435,22 € 1.147,07 € 

20 - 23124 0,00 € 0,00 € 20,50 € 0,00 € 0,00 € 9,96 € 25,15 € 55,61 € 

 
2022 3 PSI 4 23124 0,00 € 256,61 € 0,00 € 0,00 € 4,00 € 106,51 € 223,41 € 590,54 € 

 
2022 3 PSI 5 23125 147,57 € 478,83 € 124,39 € 0,00 € 45,26 € 326,62 € 749,50 € 1.872,17 € 

 
2022 3 PSI 1 23121 0,00 € 189,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 73,40 € 166,91 € 429,32 € 

20 Total     147,57 € 924,45 € 144,89 € 0,00 € 49,27 € 516,49 € 1.164,97 € 2.947,64 € 

30 - 32001 247,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13,71 € 100,87 € 192,12 € 554,12 € 

30 Total     247,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13,71 € 100,87 € 192,12 € 554,12 € 

33 - 23131 0,00 € 232,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 85,28 € 137,43 € 454,97 € 

 
2022 3 JOV 1 23135 0,00 € 47,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17,24 € 45,88 € 110,37 € 

33 Total     0,00 € 279,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 102,52 € 183,31 € 565,34 € 

34 - 49300 248,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9,55 € 101,11 € 191,22 € 549,91 € 

34 Total     248,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9,55 € 101,11 € 191,22 € 549,91 € 

35 2022 3 HABIT 1 15210 47,25 € 555,23 € 223,52 € 0,00 € 28,27 € 357,89 € 795,45 € 2.007,62 € 

35 Total     47,25 € 555,23 € 223,52 € 0,00 € 28,27 € 357,89 € 795,45 € 2.007,62 € 

41 2022 3 SING 1 24111 0,00 € 84,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41,62 € 146,22 € 272,72 € 

 
2022 TRFO 1 24112 0,00 € 177,18 € 0,00 € 0,00 € 4,48 € 79,56 € 155,01 € 416,23 € 

41 Total     0,00 € 262,07 € 0,00 € 0,00 € 4,48 € 121,18 € 301,23 € 688,96 € 

90 - 92000 898,56 € 132,09 € 238,07 € 0,00 € 93,75 € 558,75 € 1.427,48 € 3.348,71 € 

90 Total     898,56 € 132,09 € 238,07 € 0,00 € 93,75 € 558,75 € 1.427,48 € 3.348,71 € 

Total general 
  

3.274,81 € 4.310,47 € 689,25 € 0,00 € 333,65 € 3.488,67 € 8.063,27 € 20.160,11 € 

 
ORGANS DE GOVERN 
 
90 91200 10000 retribucions òrgans de govern 1.198,83 € 
 
No està inclòs el cost de la seguretat social a càrrec de l’empresa atès que en el pressupost 
de despeses de 2022 hi ha l’aplicació pressupostària 90 92000 16001 Previsió augment 
quotes seguretat social  per un import de 38.091,80 euros dels quals no s’ha imputat cap 
operació 
 
 
Per tot això, INFORMO: 
 
Que es procedeixi a la modificació de crèdit per transferències de crèdit entre aplicacions per 
un import total de 315.852,04 €.” 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar la modificació del pressupost mitjançant transferències de crèdit, per un import total de 

tres-centes quinze mil vuit-cents cinquanta-dos euros amb quatre cèntims  (315.852,04 €) d’acord 
amb el detall següent: 

 
DISMINUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 
90 92000 50000 Fons de contingència ..................................................................... 315.852,06 € 
 
INCREMENT PRESSUPOST DESPESES 
90 92000 22100 Energia elèctrica   ............................................................................ 20.000,00 € 
11 17000 46700 Consorci Besos Tordera .................................................................... 2.487,43 € 
33 34100 22699 Esdeveniments esportius ................................................................... 1.101,10 € 
90 01100 35200 Interessos de demora ........................................................................ 3.500,00 € 
90 92000 62203 Nova seu   ...................................................................................... 200.000,00 € 
Capítol 1 ...................................................................................................................... 88.763,53 € 



 

 

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

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

 
2. El 16 de novembre de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 41 i ss del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

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

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

2022, relatiu a la tramitació dels expedients de transferències de crèdits. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’expedient de transferències de crèdits número 35 del pressupost general 

d’ingressos i despeses de l’any 2022, en el sentit següent: 
 
DISMINUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 
90 92000 50000 Fons de contingència ....................................................................  315.852,06 € 
 
INCREMENT PRESSUPOST DESPESES 
90 92000 22100 Energia elèctrica   ...........................................................................  20.000,00 € 
11 17000 46700 Consorci Besos Tordera ...................................................................  2.487,43 € 
33 34100 22699 Esdeveniments esportius ..................................................................  1.101,10 € 
90 01100 35200 Interessos de demora .......................................................................  3.500,00 € 
90 92000 63200 Nova seu   .....................................................................................  200.000,00 € 
Capítol 1 .....................................................................................................................  88.763,53 € 

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

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

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

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 25.46 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 26 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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=25


 

 

Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, 
Anna Cella i Navarro, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i 
Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, i Joan Pons Fiori; 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 PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 
16. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Montmeló, 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, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la 
Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis, de 16 de novembre de 2022, 
que és el que segueix: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 8 de novembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 9 de setembre de 2021, s’aprovà l’Ordre EMT/176/2021, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - 
Treball i Formació), modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, en endavant i en el 
seu conjunt l’ORDRE.  

 
2. El 15 de febrer de 2022, s’aprovà la Resolució EMT/349/2022, per la qual s'obre la 

convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa 
Treball i Formació (ref. BDNS 610949), en endavant la RESOLUCIÓ. 

 
La introducció de la RESOLUCIÓ estableix que la línia ACOL del Programa Treball i 
Formació, s’adreça a les persones migrades extracomunitàries que es troben en situació 
administrativa irregular amb disposició de fer un arrelament social, mitjançant l’ocupabilitat 
d’aquestes persones. 
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya conjuntament amb la Direcció General de 
Migracions, Refugi i Antiracisme impulsen la línia ACOL des de fa quatre anys. 

 
3. L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria per a 

l'any 2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes 
en l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre. 
 
Les actuacions subvencionables, d'acord amb el que preveu l’article 2 de la RESOLUCIÓ, 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 i són a jornada completa. 
 
No està permesa la substitució de les persones contractades. 
 
-  Actuació d'acompanyament 
 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 l’ORDRE, i en 
aquesta convocatòria no té caràcter obligatori. 
 
L'article 7 de la RESOLUCIÓ determina les quanties per mòdul econòmic mensual a 
subvencionar. 
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, poden ser persones destinatàries 
de les subvencions les recollides a la base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE. 
 
Per aquesta convocatòria, les persones destinatàries han d'obtenir una autorització de 
residència temporal per circumstàncies excepcionals i autorització de treball per compte d'altri 
per motiu d'arrelament social. 
 
Els requisits específics de les persones destinatàries que han de complir a la data de la 
presentació de la sol·licitud de subvenció són els següents: 
 
a) No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de 

Suïssa o familiar de ciutadans d'aquests països els quals els és d'aplicació el règim de 
ciutadà de la Unió Europea. 

 
b) Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers mesos 

dels quals a Catalunya. Si es detecta una interrupció en la inscripció padronal, només 
s'acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120 dies. Aquesta 
acreditació es farà, exclusivament, mitjançant el certificat d'empadronament històric que 
consta a l'article 9.2 de la RESOLUCIÓ. Excepcionalment, s'admetran baixes padronals 
superiors a 120 dies a les persones joves que durant la minoria d'edat hagin estat 
acollides en centres de la DGAIA o institucions de protecció a la infància, i que aportin un 
certificat emès pel servei de protecció de menors corresponent que acrediti els períodes 
de permanència en els referits centres públics.  

 
c) No tenir antecedents penals en el territori espanyol. 

 
5. El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria 

és el que s’estableix a l’article 11 de la RESOLUCIO. 
 

6. La base 2 de l’ORDRE determina el desenvolupament de les accions subvencionables en els 
termes següents:  

 
2.1 Les actuacions que es poden subvencionar, per donar compliment a l'objecte d'aquest 
Programa, que correspon al servei ocupacional de Foment de l'ocupació, són les següents: 
 
a) Actuació de contractació laboral. 
 
b) Actuació de formació, que inclou certificats de professionalitat, formació transversal i 
formació en competències bàsiques. 
 
c) Actuació d'acompanyament. 
 
A la base 5 es descriu l'objecte i contingut d'aquestes actuacions. 
 



 

 

2.2 La resolució de convocatòria estableix les actuacions subvencionables dels projectes de 
millora de l'ocupabilitat en atenció a les persones destinatàries, que inclou l'actuació de 
contractació laboral i, si escau, l'actuació de formació i/o l'actuació d'acompanyament. 

 
7. L’article 7 de la RESOLUCIÓ, amb el títol Quantia, disposa el següent:   

 
7.1. Actuació de contractació laboral 
 
D'acord amb el que preveu la base 8.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, 
les quanties dels mòduls econòmic són les següents: 
 
a) Per les entitats locals: 
El mòdul econòmic mensual és de 1.619,50 euros. En conseqüència, per una contractació de 
12 mesos, la quantia de la subvenció és de 19.434,00 euros. 
D'acord amb el que preveu la lletra b) de la base 21.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 
9 de setembre, la quantia diària és de 53,24 euros. 
L'informe tècnic motivat elaborat al respecte pren la referència del 50% de la mitjana salarial 
catalana establerta per l'INE, última dada publicada, i s'inclouen les despeses de cotització a 
la Seguretat Social a càrrec de l'entitat contractant per fixar la quantia dels mòduls. 
 
7.2 Actuació d'acompanyament 
 
D'acord amb el que preveu la base 8.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, 
la quantia del mòdul econòmic per hora d'acompanyament és de 22,04 euros. 

 
8. Per a l’execució del programa i en el marc de l’ORDRE, el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, ha previst el projecte d’assistència tècnica 
supralocal següent: 

 

    Servei temporal de suport a les llars 
Aquesta actuació pretén oferir a les llars on s’han detectat persones amb especials necessitats 
(per risc social o per dependència) un servei de millora de l’habitabilitat i de la qualitat de vida. 
Es tracta d’un servei per aquelles persones que no requereixen una actuació continuada, sinó 
una millora per tal de posar-se al dia en el manteniment de la llar. 

Objectiu 
Oferir en aquelles llars on es detecten necessitats especials d’atenció, sigui per 
dependència o per situació de risc social, actuacions puntuals de millora de la 
llar i, d’acompanyament i neteja. 

Actuacions 
 Acompanyaments a gestions i visites mèdiques a persones grans i 

persones amb dependència. 
 Neteja i manteniment general de l’habitatge. 

Perfil del lloc 
de treball 

Auxiliar de la llar 

Tasques 
 Neteja de domicilis. 
 Detecció d’altres necessitats i informació als serveis socials. 
 Acompanyament a gestions i visites mèdiques. 

Espais 
d’actuació 

Domicilis particulars. 

 
 



 

 

9. L’ajuntament de Montmeló, ha comunicat al CONSELL COMARCAL, la sol·licitud 
d’assistència tècnica corresponent al projecte que s’indica a continuació amb el nombre 
d’assistències següent:  

 

Nom del projecte Durada Nombre d'assistències 

Servei temporal de suport a les llars 1 any 1 

 
 

10. El 7 de març de 2022, el CONSELL COMARCAL ha presentat la sol·licitud de subvenció del 
programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ.  
 

11. El 28 de juny de 2022, el Director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, senyor Juan 
José Torres López, ha emès la resolució d’atorgament de la subvencions per a la realització 
de les actuacions de la línia ACOL d’acord amb la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer i 
la Resolució EMT/1306/2022, de 29 d'abril, per la qual s'amplia l'import màxim previst a la 
Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 
en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació, on hi consta 
el CONSELL COMARCAL, d’acord amb l’annex 2 de la resolució.  
 

12. En aquest context, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure 
aquest conveni per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el 
CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica 
sol·licitada en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a 
l’ORDRE i la RESOLUCIÓ. 

 
13. Les obligacions del CONSELL COMARCAL, seran les següents: 

 
a) Dirigir els treballs i prestar l’assistència tècnica a l’AJUNTAMENT pel termini i en la 

forma que permeti complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, dur a terme 
l'activitat i adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 

 
Els treballadors contractats hauran de gaudir de les vacances que els corresponguin 
abans de la finalització del seu contracte, excepte, si és el cas, en els casos de 
rescissions de contracte. 

 
b) Vetllar per les possibles necessitats formatives de les persones destinatàries i derivar-

les, si s'escau, als recursos formatius més adients. 
 

c) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota la inversió o tot 
el material escrit que resulti de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de 
difusió que consten a la base 31 de l’ORDRE.  

 
d) Conservar els justificants originals (paper i electrònics), així com qualsevol altra 

documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc 
anys, a comptar de la data de finalització del termini de justificació de l'objecte de la 
subvenció o de la data de presentació del justificant corresponent, si és anterior. 

 
En cas de cofinançament del Fons Social Europeu, cal conservar tots els documents 
justificatius de les despeses cofinançades per el FSE durant un termini de dos anys a 
partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels 
comptes en què s'hagin inclòs les despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
ha d'informar les entitats beneficiàries sobre la data d'inici d'aquest període. Els 
documents s'han de conservar en forma d'original o en versió electrònica de documents 
originals. 

 
e) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i de les condicions que 

determinen la concessió o el benefici de la subvenció, mitjançant els justificants de les 
despeses o l'activitat que ha de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la 
subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, el cost total 



 

 

corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que hagi establert en 
l’ORDRE.  

 
f) Presentar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya tota la documentació corresponent 

a l'execució i la justificació de les actuacions de l'actuació segons la relació establerta a 
la base 20 i la base 21 de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ i en el termini que s’hi preveu.  

 
g) Tramitar davant l’òrgan competent de la subvenció qualsevol canvi que, d’acord amb la 

normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la 
finalitat i sens perjudici de la resolució que se’n faci pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, en els termes i condicions que preveu l’ORDRE. 

 
h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en 

els termes que s’indiquin en la corresponent resolució, sens perjudici de l’obligació de 
l’AJUNTAMENT de deixar indemne i rescabalar aquesta quantitat al CONSELL 
COMARCAL d’acord amb el pacte sisè d’aquest conveni.  

 
i) Adoptar les mesures de coordinació amb l’AJUNTAMENT en matèria de prevenció dels 

riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 
9.2 d’aquest conveni.  

 
j) Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb 

els riscos laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat 
preventiva. 

 
k) Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats 

participants.  
 

l) Tramitar, previ acord de la Comissió de seguiment, la renúncia a la subvenció per 
causes justificades i d’acord amb allò que preveu la Base 26 de l’ORDRE.  

 
m) Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i tractar les dades de 

caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb les 
previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de 
dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
n) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.  

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

 
14. L’AJUNTAMENT s’obliga a:  

 
a) Acceptar l’assistència tècnica del CONSELL COMARCAL corresponent al projecte 

permetent el compliment de la seva execució, objectiu, realització de l’activitat o 
adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.  

 
b) Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del 

projecte i de forma específica amb els/les tècnics/tècniques de gestió del/s projecte/s. 
 

c) Notificar al CONSELL COMARCAL a través de la plataforma EACAT, la proposta de 
planificació de tasques per a l’execució del/s projecte/s d’assistència tècnica per 
períodes de dues setmanes amb una antelació de set dies naturals de l’inici de cada 
període.   

 
d) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal 

d’assegurar el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment 



 

 

de la normativa de riscos laborals d’aplicació, d’acord amb la memòria del projecte 
presentada.  

 
e) Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de 

prevenció dels riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són 
establertes al pacte 9.2 d’aquest conveni.  

 
f) En cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir 

contacte amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, 
notificar aquest fet al CONSELL COMARCAL amb anterioritat a l’inici de qualsevol 
activitat per tal de complir amb l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant 
certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que aquestes 
persones no han estat condemnades en sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexual. 

 
g) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en 

relació amb la realització del/s projecte/s.  
 

h) Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades, 
especialment, comunicar al CONSELL COMARCAL les absències del/s treballador/s 
participant/s en el mateix dia en què es produeixen així com qualsevol altre incidència 
relacionada amb el/s treballador/s participant/s.  

 
i) Conservar, posar a disposició i quan s’escaigui entregar al CONSELL COMARCAL tota 

aquella informació o documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les 
accions o que sigui necessària per a la justificació de la subvenció, en el termini que li 
indiqui el CONSELL COMARCAL. 

 
j) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin aportant tota la 

informació que els sigui requerida per raó d’aquest conveni.  
 

k) Comunicar al CONSELL COMARCAL altres subvencions sol·licitades o concedides per 
a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de 
finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la 
subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, amb la finalitat 
que se'n puguin avaluar la compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat 
com se'n tingui constància i, en qualsevol cas, abans de justificar l'aplicació que s'hagi 
donat als fons percebuts. 

 
l) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que correspongui a 

l’AJUNTAMENT en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni. 
 

m) Facilitar totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la 
normativa de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.  

 
n) Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a 

efectes de l’avaluació de les actuacions dutes a terme mitjançant la subvenció, per tal 
que el CONSELL COMARCAL pugui complir amb les obligacions que li són pròpies 
com a entitat beneficiària de la subvenció sempre i quan estiguin vinculades a l’objecte 
del conveni. 
 

o) Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i tractar les dades de 
caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb les 
previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de 
dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 



 

 

p) D’acord amb allò establert a la Base 23a epígraf s), col·laborar i facilitar tota la 
documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les funcions de control i 
verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de 
Certificació –la Unitat Administradora de el FSE- de la Comissió Europea i d'altres 
òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de 
control i financer dels ajuts que finança el FSE. 

 
q) Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL per tal que aquest pugui complir les 

obligacions de publicitat que s’escauen en l’execució de la subvenció vinculades a 
l’objecte del conveni.  

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

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

 
 

Per tant, PROPOSO,      
 
Únic- Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’ajuntament de 
Montmeló 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, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada 
per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, en els 
termes esmentats en aquest informe.  

 

2. El 16 de novembre 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 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), modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, en endavant l’ORDRE. 
 

2. La Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i 
Formació (ref. BDNS 610949), en endavant la RESOLUCIÓ.  

 
La introducció de la RESOLUCIÓ estableix que la línia ACOL del Programa Treball i 
Formació, s’adreça a les persones migrades extracomunitàries que es troben en situació 
administrativa irregular amb disposició de fer un arrelament social, mitjançant 
l’ocupabilitat d’aquestes persones.  
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya conjuntament amb la Direcció General de 
Migracions, Refugi i Antiracisme impulsen la línia ACOL des de fa quatre anys. 
 
L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria 
per a l'any 2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les 
subvencions previstes en l’ORDRE. 
 
Les actuacions subvencionables, d'acord amb el que preveu l’article 2 de la 
RESOLUCIÓ, són les següents: 
 
2.1. 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 i són a jornada completa. 



 

 

 
No està permesa la substitució de les persones contractades. 
 
2.2. Actuació d'acompanyament 
 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 l’ORDRE, i en 
aquesta convocatòria no té caràcter obligatori. 
 
L'article 7 de la RESOLUCIÓ determina les quanties per mòdul econòmic mensual a 
subvencionar. En el cas de les entitat locals és de 1.619,50 euros.  
 
D'acord amb el que preveu la lletra b) de la base 21.3 de l'annex 1 de l'ORDRE, la 
quantia diària és de 53,24 euros. 
 

3. 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 a) de l'annex 1 de l’ORDRE, 
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.  
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, les persones destinatàries de 
les subvencions són les que recull la base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE. 

 
Per aquesta convocatòria, les persones destinatàries han d'obtenir una autorització de 
residència temporal per circumstàncies excepcionals i autorització de treball per compte 
d'altri per motiu d'arrelament social. 
 
Els requisits específics de les persones destinatàries que han de complir a la data de la 
presentació de la sol·licitud de subvenció són els següents: 
 
a) No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de 

Suïssa o familiar de ciutadans d'aquests països els quals els és d'aplicació el règim 
de ciutadà de la Unió Europea. 
 

b) Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers 
mesos dels quals a Catalunya. Si es detecta una interrupció en la inscripció padronal, 
només s'acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120 dies. 
Aquesta acreditació es farà, exclusivament, mitjançant el certificat d'empadronament 
històric que consta a l'article 9.2 de la RESOLUCIÓ. Excepcionalment, s'admetran 
baixes padronals superiors a 120 dies a les persones joves que durant la minoria 
d'edat hagin estat acollides en centres de la DGAIA o institucions de protecció a la 
infància, i que aportin un certificat emès pel servei de protecció de menors 
corresponent que acrediti els períodes de permanència en els referits centres 
públics.  

 
c) No tenir antecedents penals en el territori espanyol. 

 
5. 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.  

 



 

 

6. 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.  

 
7. 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.  

 
8. 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.  

 
9. 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.  

 
10. 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.  

 
11. 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.  

  
12. 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.  
 

13. 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. 

 



 

 

14. 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.  

 
15. 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 d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Montmeló, 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, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la 
Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació, 
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 Pere Rodríguez Rodríguez, alcalde de l’Ajuntament de Montmeló,  assistit  
per la secretària de la corporació, la senyora Rosa March Escué. 
 

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 document, i 
 
 

EXPOSEN 
 
1. El 9 de setembre de 2021, s’aprovà l’Ordre EMT/176/2021, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - 
Treball i Formació), modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, en endavant i en el 
seu conjunt l’ORDRE.  

 
2. El 15 de febrer de 2022, s’aprovà la Resolució EMT/349/2022, per la qual s'obre la 

convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa 
Treball i Formació (ref. BDNS 610949), en endavant la RESOLUCIÓ. 

 



 

 

La introducció de la RESOLUCIÓ estableix que la línia ACOL del Programa Treball i 
Formació, s’adreça a les persones migrades extracomunitàries que es troben en situació 
administrativa irregular amb disposició de fer un arrelament social, mitjançant l’ocupabilitat 
d’aquestes persones.  
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya conjuntament amb la Direcció General de 
Migracions, Refugi i Antiracisme impulsen la línia ACOL des de fa quatre anys. 

 
3. L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria per a 

l'any 2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes 
en l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre. 
 
Les actuacions subvencionables, d'acord amb el que preveu l’article 2 de la RESOLUCIÓ, 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 i són a jornada completa. 
 
No està permesa la substitució de les persones contractades. 
 
-  Actuació d'acompanyament 
 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 l’ORDRE, i en 
aquesta convocatòria no té caràcter obligatori. 
 
L'article 7 de la RESOLUCIÓ determina les quanties per mòdul econòmic mensual a 
subvencionar. 
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, poden ser persones destinatàries 
de les subvencions les recollides a la base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE. 
 
Per aquesta convocatòria, les persones destinatàries han d'obtenir una autorització de 
residència temporal per circumstàncies excepcionals i autorització de treball per compte d'altri 
per motiu d'arrelament social. 
 
Els requisits específics de les persones destinatàries que han de complir a la data de la 
presentació de la sol·licitud de subvenció són els següents: 
 
a) No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de 

Suïssa o familiar de ciutadans d'aquests països els quals els és d'aplicació el règim de 
ciutadà de la Unió Europea. 

 
b) Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers mesos 

dels quals a Catalunya. Si es detecta una interrupció en la inscripció padronal, només 
s'acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120 dies. Aquesta 
acreditació es farà, exclusivament, mitjançant el certificat d'empadronament històric que 
consta a l'article 9.2 de la RESOLUCIÓ. Excepcionalment, s'admetran baixes padronals 
superiors a 120 dies a les persones joves que durant la minoria d'edat hagin estat 
acollides en centres de la DGAIA o institucions de protecció a la infància, i que aportin un 
certificat emès pel servei de protecció de menors corresponent que acrediti els períodes 
de permanència en els referits centres públics.  

 
c) No tenir antecedents penals en el territori espanyol. 

 
5. El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria 

és el que s’estableix a l’article 11 de la RESOLUCIO. 
 



 

 

6. La base 2 de l’ORDRE determina el desenvolupament de les accions subvencionables en els 
termes següents:  

 
2.1 Les actuacions que es poden subvencionar, per donar compliment a l'objecte d'aquest 
Programa, que correspon al servei ocupacional de Foment de l'ocupació, són les següents: 
 
a) Actuació de contractació laboral. 
 
b) Actuació de formació, que inclou certificats de professionalitat, formació transversal i 
formació en competències bàsiques. 
 
c) Actuació d'acompanyament. 
 
A la base 5 es descriu l'objecte i contingut d'aquestes actuacions. 
 
2.2 La resolució de convocatòria estableix les actuacions subvencionables dels projectes de 
millora de l'ocupabilitat en atenció a les persones destinatàries, que inclou l'actuació de 
contractació laboral i, si escau, l'actuació de formació i/o l'actuació d'acompanyament. 

 
7. L’article 7 de la RESOLUCIÓ, amb el títol Quantia, disposa el següent:   

 
7.1. Actuació de contractació laboral 
 
D'acord amb el que preveu la base 8.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, 
les quanties dels mòduls econòmic són les següents: 
 
a) Per les entitats locals: 
El mòdul econòmic mensual és de 1.619,50 euros. En conseqüència, per una contractació de 
12 mesos, la quantia de la subvenció és de 19.434,00 euros. 
D'acord amb el que preveu la lletra b) de la base 21.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 
9 de setembre, la quantia diària és de 53,24 euros. 
L'informe tècnic motivat elaborat al respecte pren la referència del 50% de la mitjana salarial 
catalana establerta per l'INE, última dada publicada, i s'inclouen les despeses de cotització a 
la Seguretat Social a càrrec de l'entitat contractant per fixar la quantia dels mòduls. 
 
7.2 Actuació d'acompanyament 
 
D'acord amb el que preveu la base 8.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, 
la quantia del mòdul econòmic per hora d'acompanyament és de 22,04 euros. 

 
8. Per a l’execució del programa i en el marc de l’ORDRE, el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, ha previst el projecte d’assistència tècnica 
supralocal següent: 

 

    Servei temporal de suport a les llars 
Aquesta actuació pretén oferir a les llars on s’han detectat persones amb especials necessitats (per risc 
social o per dependència) un servei de millora de l’habitabilitat i de la qualitat de vida. Es tracta d’un servei 
per aquelles persones que no requereixen una actuació continuada, sinó una millora per tal de posar-se al 
dia en el manteniment de la llar. 

Objectiu 

Oferir en aquelles llars on es detecten necessitats especials d’atenció, sigui per 
dependència o per situació de risc social, actuacions puntuals de millora de la llar i, 

d’acompanyament i neteja. 



 

 

Actuacions 
 Acompanyaments a gestions i visites mèdiques a persones grans i persones amb 

dependència. 
 Neteja i manteniment general de l’habitatge. 

Perfil del lloc 
de treball 

Auxiliar de la llar 

Tasques 
 Neteja de domicilis. 
 Detecció d’altres necessitats i informació als serveis socials. 
 Acompanyament a gestions i visites mèdiques. 

Espais 
d’actuació 

Domicilis particulars. 

  
 
 

9. L’Ajuntament de Montmeló, en endavant l’AJUNTAMENT, ha comunicat al CONSELL 
COMARCAL, la sol·licitud d’assistència tècnica corresponent al projecte que s’indica a 
continuació amb el nombre d’assistències següent:  

 

Nom del projecte Durada Nombre d'assistències 

Servei temporal de suport a les llars 1 any 1 

 
10. El 7 de març de 2022, el CONSELL COMARCAL ha presentat la sol·licitud de subvenció del 

programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ.  
 

11. El 28 de juny de 2022, el Director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, senyor Juan 
José Torres López, ha emès la resolució d’atorgament de la subvencions per a la realització 
de les actuacions de la línia ACOL d’acord amb la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer i 
la Resolució EMT/1306/2022, de 29 d'abril, per la qual s'amplia l'import màxim previst a la 
Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 
en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació, on hi consta 
el CONSELL COMARCAL, d’acord amb l’annex 2 de la resolució.  
 

En aquest context, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest 
conveni per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica sol·licitada en el marc de 
la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’ORDRE i la RESOLUCIÓ que 
subjecten en les següents 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
1. 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), 
modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril. 
 

2. La Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació (ref. 
BDNS 610949). 

 

3. La Resolució d’atorgament de la subvencions, de 28 de juny de 2022, per a la realització de 
les actuacions de la línia ACOL d’acord amb la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer i la 
Resolució EMT/1306/2022, de 29 d'abril, per la qual s'amplia l'import màxim previst a la 
Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 
en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació, emesa pel 
Director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, senyor Juan José Torres López. 

4. 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.  

 
5. 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.  

 
6. 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.  

 
7. 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.  

 
8. 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.  

 
9. 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.  

 
10. 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.  

  
11. 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.  

 
12. 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. 

 
13. 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 exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquest 
conveni de col·laboració que subjecten als 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 de l’assistència tècnica corresponent al 
projecte supralocal de servei temporal de suport a les llars en el marc de la realització del programa 
Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ.  
 
Segon. Projectes d’assistència tècnica supralocal 
 
1. En relació amb la convocatòria de subvencions per a la realització del Programa Treball i 

Formació corresponent a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ, el CONSELL COMARCAL ha presentat el 
projecte d’assistència tècnica de servei temporal de suport a les llars. 
 

2. L’AJUNTAMENT ha sol·licitat l’adhesió al projecte d’assistència tècnica que s’especifica a 
continuació, d’acord amb les condicions següents: 

 

Nom del projecte Durada Nombre d'assistències 

Servei temporal de suport a les llars 1 any 1 

 
 

Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a:  
 
a) Dirigir els treballs i prestar l’assistència tècnica a l’AJUNTAMENT pel termini i en la forma que 

permeti complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, dur a terme l'activitat i adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 

 
Els treballadors contractats hauran de gaudir de les vacances que els corresponguin abans de la 
finalització del seu contracte, excepte, si és el cas, en els casos de rescissions de contracte. 
 

b) Vetllar per les possibles necessitats formatives de les persones destinatàries i derivar-les, si 
s'escau, als recursos formatius més adients. 

 
c) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota la inversió o tot el 

material escrit que resulti de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió que 
consten a la base 31 de l’ORDRE.  
 

d) Conservar els justificants originals (paper i electrònics), així com qualsevol altra documentació 
relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar de la 
data de finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o de la data de 
presentació del justificant corresponent, si és anterior. 

 
En cas de cofinançament del Fons Social Europeu, cal conservar tots els documents justificatius 
de les despeses cofinançades per el FSE durant un termini de dos anys a partir del 31 de 
desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en què s'hagin 
inclòs les despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha d'informar les entitats 
beneficiàries sobre la data d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma 
d'original o en versió electrònica de documents originals. 

 
e) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i de les condicions que 

determinen la concessió o el benefici de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses 
o l'activitat que ha de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció consisteix en un 



 

 

percentatge del cost de l'activitat o la inversió, el cost total corresponent, sens perjudici d'altres 
mitjans de comprovació que hagi establert en l’ORDRE.  

 

f) Presentar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya tota la documentació corresponent a 
l'execució i la justificació de les actuacions de l'actuació segons la relació establerta a la base 20 i 
la base 21 de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ i en el termini que s’hi preveu.  

 
g) Tramitar davant l’òrgan competent de la subvenció qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa 

vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat i sens 
perjudici de la resolució que se’n faci pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en els termes i 
condicions que preveu l’ORDRE. 

 
h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els termes 

que s’indiquin en la corresponent resolució, sens perjudici de l’obligació de l’AJUNTAMENT de 
deixar indemne i rescabalar aquesta quantitat al CONSELL COMARCAL d’acord amb el pacte 
sisè d’aquest conveni.  

 
i) Adoptar les mesures de coordinació amb l’AJUNTAMENT en matèria de prevenció dels riscos 

laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 d’aquest 
conveni.  

 
j) Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb els riscos 

laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. 
 

k) Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats participants.  
 

l) Tramitar, previ acord de la Comissió de seguiment, la renúncia a la subvenció per causes 
justificades i d’acord amb allò que preveu la Base 26 de l’ORDRE.  

 
m) Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i tractar les dades de caràcter 

personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb les previsions de la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 
protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
n) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.  

 
o) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  
 
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
 
L’AJUNTAMENT s’obliga a:  
 
a) Acceptar l’assistència tècnica del CONSELL COMARCAL corresponent al projecte permetent el 

compliment de la seva execució, objectiu, realització de l’activitat o adopció del comportament 
que fonamenta la concessió de la subvenció.  
 

b) Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del projecte i 
de forma específica amb els/les tècnics/tècniques de gestió del/s projecte/s. 

 
c) Notificar al CONSELL COMARCAL a través de la plataforma EACAT, la proposta de planificació 

de tasques per a l’execució del/s projecte/s d’assistència tècnica per períodes de dues setmanes 
amb una antelació de set dies naturals de l’inici de cada període.   

 
d) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el 

correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment de la normativa de riscos 
laborals d’aplicació, d’acord amb la memòria del projecte presentada.  

 



 

 

e) Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de prevenció dels 
riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 
d’aquest conveni.  

 
f) En cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir contacte 

amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, notificar aquest fet al 
CONSELL COMARCAL amb anterioritat a l’inici de qualsevol activitat per tal de complir amb 
l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de 
delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 

 
g) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 

amb la realització del/s projecte/s.  
 

h) Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades, especialment, 
comunicar al CONSELL COMARCAL les absències del/s treballador/s participant/s en el mateix 
dia en què es produeixen així com qualsevol altre incidència relacionada amb el/s treballador/s 
participant/s.  

 
i) Conservar, posar a disposició i quan s’escaigui entregar al CONSELL COMARCAL tota aquella 

informació o documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que sigui 
necessària per a la justificació de la subvenció, en el termini que li indiqui el CONSELL 
COMARCAL. 

 

j) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin aportant tota la informació que els 
sigui requerida per raó d’aquest conveni.  

 
k) Comunicar al CONSELL COMARCAL altres subvencions sol·licitades o concedides per a la 

mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o 
privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració 
produïda en les ja comunicades, amb la finalitat que se'n puguin avaluar la compatibilitat. Aquesta 
comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com se'n tingui constància i, en qualsevol cas, abans de 
justificar l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts. 

 
l) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que correspongui a 

l’AJUNTAMENT en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni. 
 

m) Facilitar totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la normativa de 
protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.  

 
n) Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a efectes de 

l’avaluació de les actuacions dutes a terme mitjançant la subvenció, per tal que el CONSELL 
COMARCAL pugui complir amb les obligacions que li són pròpies com a entitat beneficiària de la 
subvenció sempre i quan estiguin vinculades a l’objecte del conveni. 

 
o) Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i tractar les dades de caràcter 

personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb les previsions de la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 
protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  
 

p) D’acord amb allò establert a la Base 23a epígraf s), col·laborar i facilitar tota la documentació que 
els sigui requerida durant l'exercici de les funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria 
de Programa operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora de el 
FSE- de la Comissió Europea i d'altres òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin 
atribuïdes funcions de control i financer dels ajuts que finança el FSE. 
 



 

 

q) Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL per tal que aquest pugui complir les obligacions de 
publicitat que s’escauen en l’execució de la subvenció vinculades a l’objecte del conveni.  

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

 
s) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
Cinquè. Règim econòmic  
 
Aquest conveni és gratuït per a l’Ajuntament. 
 
Sisè. Renúncia 
 
L’AJUNTAMENT pot sol·licitar renunciar totalment o parcialment a l’assistència tècnica  per causes 
justificades, de forma expressa i mitjançant un escrit motivat dirigit al CONSELL COMARCAL.  
 
Aquesta sol·licitud de renúncia s’ha de validar i acordar en la Comissió de seguiment que preveu 
aquest conveni, sens perjudici de la resolució que en faci l’òrgan competent d’acord amb allò establert 
a l’ORDRE. 
 
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) Validar les propostes de modificació que proposi l’AJUNTAMENT o el CONSELL 
COMARCAL.  

 
b) Validar i acordar les sol·licituds de renúncia de l’assistència tècnica.  

 
c) Acordar aquelles altres despeses derivades o originades per l’execució del/s projecte/s. 

 
d) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim econòmic que 

preveu aquest conveni.  
 

e) Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.  
 
2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:  
 

a) El president o presidenta del CONSELL COMARCAL que la presideix, o en el seu defecte el 
conseller o consellera comarcal de l’àrea on estigui adscrit el projecte. 
 

b) Un regidor o regidora de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

c) El gerent del CONSELL COMARCAL, el qual té la condició de vocal.  
 

d) Un tècnic de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

e) Un tècnic del CONSELL COMARCAL de l’àrea en què estigui adscrit el projecte, el qual té la 
condició de vocal. 

 
f) El secretari o la 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.  
 
Vuitè. Execució de les accions i prevenció de riscos laborals 
 
1. Termini d’execució: 



 

 

 
El termini d’execució del projecte ha de complir les previsions de l’article 14 de la RESOLUCIÓ.  
 
Tot això, sens perjudici de les eventuals modificacions de l’ORDRE o la RESOLUCIÓ.  

 
2. L’assistència tècnica no podrà iniciar-se o continuar en cas d’incompliment d’alguna de les 

obligacions següents:  
 
a) EL CONSELL COMARCAL ha de fer l’avaluació de riscos laborals i la planificació inicials de 

l’activitat preventiva d’acord amb el/s projecte/s, o encarregar-la a un servei de prevenció 
extern, i trametre-la a l’AJUNTAMENT a través de la plataforma EACAT. 
  

b) En el termini màxim de deu dies hàbils comptadors a partir de la comunicació prevista en 
l’epígraf precedent, l’AJUNTAMENT ha de revisar l’avaluació i la planificació inicials i notificar 
al CONSELL COMARCAL per EACAT la seva conformitat o les modificacions que proposa 
d’acord amb les funcions que hagin de desenvolupar els participants i segons les 
circumstàncies dels llocs de treball, pronunciant-se també expressament en relació amb els 
equips de protecció individual.  

 
En el cas que l’AJUNTAMENT doni la seva conformitat a l’avaluació de riscos laborals i la 
planificació de l’activitat preventiva, aquestes esdevenen definitives, sens perjudici que puguin 
ser modificades d’acord amb el que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals.  

 
c) Un cop rebuda la notificació de l’AJUNTAMENT, si aquesta no és de conformitat, el 

CONSELL COMARCAL o el servei de prevenció extern analitzaran les modificacions 
proposades per l’AJUNTAMENT i refaran, si ho consideren oportú, l’avaluació i la planificació 
de l’activitat preventiva, notificant en tot cas a l’AJUNTAMENT, abans de l’inici de les accions, 
l’avaluació i la planificació definitiva, sens perjudici que puguin ser modificades d’acord amb el 
que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 

d) El CONSELL COMARCAL ha de dotar al/s treballador/s contractat/s de l’equip de protecció 
individual necessari per a l’execució del/s projecte/s abans o en el moment de l’inici del treball 
de cadascun d’ells, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva 
definitiva. 

 
El CONSELL COMARCAL ha d’acreditar aquesta circumstància a l’AJUNTAMENT   
mitjançant una còpia del/s document/s de control d’entrega d’equips de protecció individual 
signat/s pel/s treballador/s contractat/s no més enllà del dia de l’inici dels treball.  

 
Novè. Vigència  

 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins al 
compliment de les obligacions que s’hi contenen, i no més enllà de la vigència de la RESOLUCIÓ.  
 
Desè. Naturalesa del conveni  
  
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes 
del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les seves pròpies 
clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per allò establert a la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa al règim 
jurídic dels convenis. 
 
Onzè. Règim de modificacions del conveni 
 
1. Les parts signants del conveni poden proposar-ne modificacions. 

  
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. 

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

  
a) L’acord entre les parts. 
b) El compliment del període de vigència. 
c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les 

parts. 
d) La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni.  
 

2. Quan l’incompliment sigui imputable a l’AJUNTAMENT, aquest serà responsable i 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 aquest 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. 
 

Tretzè. 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 Montmeló.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 27.56 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
17. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de la Garriga, 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, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la 
Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis, de 16 de novembre de 2022, 
que és el que segueix: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 8 de novembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=26


 

 

 
1. El 9 de setembre de 2021, s’aprovà l’Ordre EMT/176/2021, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - 
Treball i Formació), modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, en endavant i en el 
seu conjunt l’ORDRE.  

 
2. El 15 de febrer de 2022, s’aprovà la Resolució EMT/349/2022, per la qual s'obre la 

convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa 
Treball i Formació (ref. BDNS 610949), en endavant la RESOLUCIÓ. 

 
La introducció de la RESOLUCIÓ estableix que la línia ACOL del Programa Treball i 
Formació, s’adreça a les persones migrades extracomunitàries que es troben en situació 
administrativa irregular amb disposició de fer un arrelament social, mitjançant l’ocupabilitat 
d’aquestes persones. 
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya conjuntament amb la Direcció General de 
Migracions, Refugi i Antiracisme impulsen la línia ACOL des de fa quatre anys. 

 
3. L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria per a 

l'any 2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes 
en l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre. 
 
Les actuacions subvencionables, d'acord amb el que preveu l’article 2 de la RESOLUCIÓ, 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 i són a jornada completa. 
 
No està permesa la substitució de les persones contractades. 
 
-  Actuació d'acompanyament 
 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 l’ORDRE, i en 
aquesta convocatòria no té caràcter obligatori. 
 
L'article 7 de la RESOLUCIÓ determina les quanties per mòdul econòmic mensual a 
subvencionar. 
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, poden ser persones destinatàries 
de les subvencions les recollides a la base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE. 
 
Per aquesta convocatòria, les persones destinatàries han d'obtenir una autorització de 
residència temporal per circumstàncies excepcionals i autorització de treball per compte d'altri 
per motiu d'arrelament social. 
 
Els requisits específics de les persones destinatàries que han de complir a la data de la 
presentació de la sol·licitud de subvenció són els següents: 
 
a) No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de 

Suïssa o familiar de ciutadans d'aquests països els quals els és d'aplicació el règim de 
ciutadà de la Unió Europea. 

 
b) Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers mesos 

dels quals a Catalunya. Si es detecta una interrupció en la inscripció padronal, només 
s'acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120 dies. Aquesta 
acreditació es farà, exclusivament, mitjançant el certificat d'empadronament històric que 
consta a l'article 9.2 de la RESOLUCIÓ. Excepcionalment, s'admetran baixes padronals 



 

 

superiors a 120 dies a les persones joves que durant la minoria d'edat hagin estat 
acollides en centres de la DGAIA o institucions de protecció a la infància, i que aportin un 
certificat emès pel servei de protecció de menors corresponent que acrediti els períodes 
de permanència en els referits centres públics.  

 
c) No tenir antecedents penals en el territori espanyol. 

 
5. El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria 

és el que s’estableix a l’article 11 de la RESOLUCIO. 
 

6. La base 2 de l’ORDRE determina el desenvolupament de les accions subvencionables en els 
termes següents:  

 
2.1 Les actuacions que es poden subvencionar, per donar compliment a l'objecte d'aquest 
Programa, que correspon al servei ocupacional de Foment de l'ocupació, són les següents: 
 
a) Actuació de contractació laboral. 
 
b) Actuació de formació, que inclou certificats de professionalitat, formació transversal i 
formació en competències bàsiques. 
 
c) Actuació d'acompanyament. 
 
A la base 5 es descriu l'objecte i contingut d'aquestes actuacions. 
 
2.2 La resolució de convocatòria estableix les actuacions subvencionables dels projectes de 
millora de l'ocupabilitat en atenció a les persones destinatàries, que inclou l'actuació de 
contractació laboral i, si escau, l'actuació de formació i/o l'actuació d'acompanyament. 

 
7. L’article 7 de la RESOLUCIÓ, amb el títol Quantia, disposa el següent:   

 
7.1. Actuació de contractació laboral 
 
D'acord amb el que preveu la base 8.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, 
les quanties dels mòduls econòmic són les següents: 
 
a) Per les entitats locals: 
El mòdul econòmic mensual és de 1.619,50 euros. En conseqüència, per una contractació de 
12 mesos, la quantia de la subvenció és de 19.434,00 euros. 
D'acord amb el que preveu la lletra b) de la base 21.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 
9 de setembre, la quantia diària és de 53,24 euros. 
L'informe tècnic motivat elaborat al respecte pren la referència del 50% de la mitjana salarial 
catalana establerta per l'INE, última dada publicada, i s'inclouen les despeses de cotització a 
la Seguretat Social a càrrec de l'entitat contractant per fixar la quantia dels mòduls. 
 
7.2 Actuació d'acompanyament 
 
D'acord amb el que preveu la base 8.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, 
la quantia del mòdul econòmic per hora d'acompanyament és de 22,04 euros. 

 
8. Per a l’execució del programa i en el marc de l’ORDRE, el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, ha previst el projecte d’assistència tècnica 
supralocal següent: 

 



 

 

    Servei temporal de suport a les llars 
Aquesta actuació pretén oferir a les llars on s’han detectat persones amb especials necessitats 
(per risc social o per dependència) un servei de millora de l’habitabilitat i de la qualitat de vida. 
Es tracta d’un servei per aquelles persones que no requereixen una actuació continuada, sinó 
una millora per tal de posar-se al dia en el manteniment de la llar. 

Objectiu 
Oferir en aquelles llars on es detecten necessitats especials d’atenció, sigui per 
dependència o per situació de risc social, actuacions puntuals de millora de la 
llar i, d’acompanyament i neteja. 

Actuacions 
 Acompanyaments a gestions i visites mèdiques a persones grans i 

persones amb dependència. 
 Neteja i manteniment general de l’habitatge. 

Perfil del lloc 
de treball 

Auxiliar de la llar 

Tasques 
 Neteja de domicilis. 
 Detecció d’altres necessitats i informació als serveis socials. 
 Acompanyament a gestions i visites mèdiques. 

Espais 
d’actuació 

Domicilis particulars. 

 
 

9. L’ajuntament de la Garriga, ha comunicat al CONSELL COMARCAL, la sol·licitud 
d’assistència tècnica corresponent al projecte que s’indica a continuació amb el nombre 
d’assistències següent:  

 

Nom del projecte Durada Nombre d'assistències 

Servei temporal de suport a les llars 1 any 1 

 
 

10. El 7 de març de 2022, el CONSELL COMARCAL ha presentat la sol·licitud de subvenció del 
programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ.  
 

11. El 28 de juny de 2022, el Director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, senyor Juan 
José Torres López, ha emès la resolució d’atorgament de la subvencions per a la realització 
de les actuacions de la línia ACOL d’acord amb la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer i 
la Resolució EMT/1306/2022, de 29 d'abril, per la qual s'amplia l'import màxim previst a la 
Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 
en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació, on hi consta 
el CONSELL COMARCAL, d’acord amb l’annex 2 de la resolució.  
 

12. En aquest context, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure 
aquest conveni per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el 
CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica 
sol·licitada en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a 
l’ORDRE i la RESOLUCIÓ. 

 
13. Les obligacions del CONSELL COMARCAL, seran les següents: 

 
a) Dirigir els treballs i prestar l’assistència tècnica a l’AJUNTAMENT pel termini i en la 

forma que permeti complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, dur a terme 
l'activitat i adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 
 



 

 

Els treballadors contractats hauran de gaudir de les vacances que els corresponguin 
abans de la finalització del seu contracte, excepte, si és el cas, en els casos de 
rescissions de contracte. 

 
b) Vetllar per les possibles necessitats formatives de les persones destinatàries i derivar-

les, si s'escau, als recursos formatius més adients. 
 

c) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota la inversió o tot 
el material escrit que resulti de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de 
difusió que consten a la base 31 de l’ORDRE.  

 
d) Conservar els justificants originals (paper i electrònics), així com qualsevol altra 

documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc 
anys, a comptar de la data de finalització del termini de justificació de l'objecte de la 
subvenció o de la data de presentació del justificant corresponent, si és anterior. 

 
En cas de cofinançament del Fons Social Europeu, cal conservar tots els documents 
justificatius de les despeses cofinançades per el FSE durant un termini de dos anys a 
partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels 
comptes en què s'hagin inclòs les despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
ha d'informar les entitats beneficiàries sobre la data d'inici d'aquest període. Els 
documents s'han de conservar en forma d'original o en versió electrònica de documents 
originals. 

 
e) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i de les condicions que 

determinen la concessió o el benefici de la subvenció, mitjançant els justificants de les 
despeses o l'activitat que ha de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la 
subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, el cost total 
corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que hagi establert en 
l’ORDRE.  

 
f) Presentar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya tota la documentació corresponent 

a l'execució i la justificació de les actuacions de l'actuació segons la relació establerta a 
la base 20 i la base 21 de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ i en el termini que s’hi preveu.  

 
g) Tramitar davant l’òrgan competent de la subvenció qualsevol canvi que, d’acord amb la 

normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la 
finalitat i sens perjudici de la resolució que se’n faci pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, en els termes i condicions que preveu l’ORDRE. 

 
h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en 

els termes que s’indiquin en la corresponent resolució, sens perjudici de l’obligació de 
l’AJUNTAMENT de deixar indemne i rescabalar aquesta quantitat al CONSELL 
COMARCAL d’acord amb el pacte sisè d’aquest conveni.  

 
i) Adoptar les mesures de coordinació amb l’AJUNTAMENT en matèria de prevenció dels 

riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 
9.2 d’aquest conveni.  

 
j) Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb 

els riscos laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat 
preventiva. 

 
k) Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats 

participants.  
 

l) Tramitar, previ acord de la Comissió de seguiment, la renúncia a la subvenció per 
causes justificades i d’acord amb allò que preveu la Base 26 de l’ORDRE.  

 



 

 

m) Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i tractar les dades de 
caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb les 
previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de 
dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
n) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.  

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

 
14. L’AJUNTAMENT s’obliga a:  

 
a) Acceptar l’assistència tècnica del CONSELL COMARCAL corresponent al projecte 

permetent el compliment de la seva execució, objectiu, realització de l’activitat o 
adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.  

 
b) Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del 

projecte i de forma específica amb els/les tècnics/tècniques de gestió del/s projecte/s. 
 

c) Notificar al CONSELL COMARCAL a través de la plataforma EACAT, la proposta de 
planificació de tasques per a l’execució del/s projecte/s d’assistència tècnica per 
períodes de dues setmanes amb una antelació de set dies naturals de l’inici de cada 
període.   

 
d) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal 

d’assegurar el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment 
de la normativa de riscos laborals d’aplicació, d’acord amb la memòria del projecte 
presentada.  

 
e) Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de 

prevenció dels riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són 
establertes al pacte 9.2 d’aquest conveni.  

 
f) En cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir 

contacte amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, 
notificar aquest fet al CONSELL COMARCAL amb anterioritat a l’inici de qualsevol 
activitat per tal de complir amb l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant 
certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que aquestes 
persones no han estat condemnades en sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexual. 

 
g) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en 

relació amb la realització del/s projecte/s.  
 

h) Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades, 
especialment, comunicar al CONSELL COMARCAL les absències del/s treballador/s 
participant/s en el mateix dia en què es produeixen així com qualsevol altre incidència 
relacionada amb el/s treballador/s participant/s.  

 
i) Conservar, posar a disposició i quan s’escaigui entregar al CONSELL COMARCAL tota 

aquella informació o documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les 
accions o que sigui necessària per a la justificació de la subvenció, en el termini que li 
indiqui el CONSELL COMARCAL. 

 
j) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin aportant tota la 

informació que els sigui requerida per raó d’aquest conveni.  
 



 

 

k) Comunicar al CONSELL COMARCAL altres subvencions sol·licitades o concedides per 
a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de 
finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la 
subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, amb la finalitat 
que se'n puguin avaluar la compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat 
com se'n tingui constància i, en qualsevol cas, abans de justificar l'aplicació que s'hagi 
donat als fons percebuts. 

 
l) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que correspongui a 

l’AJUNTAMENT en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni. 
 

m) Facilitar totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la 
normativa de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.  

 
n) Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a 

efectes de l’avaluació de les actuacions dutes a terme mitjançant la subvenció, per tal 
que el CONSELL COMARCAL pugui complir amb les obligacions que li són pròpies 
com a entitat beneficiària de la subvenció sempre i quan estiguin vinculades a l’objecte 
del conveni. 
 

o) Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i tractar les dades de 
caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb les 
previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de 
dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
p) D’acord amb allò establert a la Base 23a epígraf s), col·laborar i facilitar tota la 

documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les funcions de control i 
verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de 
Certificació –la Unitat Administradora de el FSE- de la Comissió Europea i d'altres 
òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de 
control i financer dels ajuts que finança el FSE. 

 
q) Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL per tal que aquest pugui complir les 

obligacions de publicitat que s’escauen en l’execució de la subvenció vinculades a 
l’objecte del conveni.  

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

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

 
 

Per tant, PROPOSO,      
 
Únic- Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’ajuntament de la 
Garriga 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, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada 
per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, en els 
termes esmentats en aquest informe.  
 

2. El 16 de novembre 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 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), modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, en endavant l’ORDRE. 
 

2. La Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i 
Formació (ref. BDNS 610949), en endavant la RESOLUCIÓ.  

 
La introducció de la RESOLUCIÓ estableix que la línia ACOL del Programa Treball i 
Formació, s’adreça a les persones migrades extracomunitàries que es troben en situació 
administrativa irregular amb disposició de fer un arrelament social, mitjançant 
l’ocupabilitat d’aquestes persones.  
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya conjuntament amb la Direcció General de 
Migracions, Refugi i Antiracisme impulsen la línia ACOL des de fa quatre anys. 
 
L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria 
per a l'any 2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les 
subvencions previstes en l’ORDRE. 
 
Les actuacions subvencionables, d'acord amb el que preveu l’article 2 de la 
RESOLUCIÓ, són les següents: 
 
2.1. 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 i són a jornada completa. 
 
No està permesa la substitució de les persones contractades. 
 
2.2. Actuació d'acompanyament 
 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 l’ORDRE, i en 
aquesta convocatòria no té caràcter obligatori. 
 
L'article 7 de la RESOLUCIÓ determina les quanties per mòdul econòmic mensual a 
subvencionar. En el cas de les entitat locals és de 1.619,50 euros.  
 
D'acord amb el que preveu la lletra b) de la base 21.3 de l'annex 1 de l'ORDRE, la 
quantia diària és de 53,24 euros. 
 

3. 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 a) de l'annex 1 de l’ORDRE, 
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.  
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, les persones destinatàries de 
les subvencions són les que recull la base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE. 

 
Per aquesta convocatòria, les persones destinatàries han d'obtenir una autorització de 
residència temporal per circumstàncies excepcionals i autorització de treball per compte 
d'altri per motiu d'arrelament social. 
 



 

 

Els requisits específics de les persones destinatàries que han de complir a la data de la 
presentació de la sol·licitud de subvenció són els següents: 
 
a) No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de 

Suïssa o familiar de ciutadans d'aquests països els quals els és d'aplicació el règim 
de ciutadà de la Unió Europea. 
 

b) Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers 
mesos dels quals a Catalunya. Si es detecta una interrupció en la inscripció padronal, 
només s'acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120 dies. 
Aquesta acreditació es farà, exclusivament, mitjançant el certificat d'empadronament 
històric que consta a l'article 9.2 de la RESOLUCIÓ. Excepcionalment, s'admetran 
baixes padronals superiors a 120 dies a les persones joves que durant la minoria 
d'edat hagin estat acollides en centres de la DGAIA o institucions de protecció a la 
infància, i que aportin un certificat emès pel servei de protecció de menors 
corresponent que acrediti els períodes de permanència en els referits centres 
públics.  

 
c) No tenir antecedents penals en el territori espanyol. 

 
5. 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.  

 
6. 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.  

 
7. 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.  

 
8. 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.  

 
9. 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.  

 
10. 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.  

 



 

 

11. 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.  

  
12. 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.  
 

13. 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. 

 
14. 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.  

 
15. 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 d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la 

Garriga, 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, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la Resolució 
EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en 
relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació, 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, la senyora Dolors Castellà Puig, alcaldessa de l’Ajuntament de la Garriga, assistida pel 
secretari de la corporació, el senyor Carles Caselles Ayen. 
 

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.  
 
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. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document, i 
 
 

EXPOSEN 
 
1. El 9 de setembre de 2021, s’aprovà l’Ordre EMT/176/2021, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - 
Treball i Formació), modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, en endavant i en el 
seu conjunt l’ORDRE.  

 
2. El 15 de febrer de 2022, s’aprovà la Resolució EMT/349/2022, per la qual s'obre la 

convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa 
Treball i Formació (ref. BDNS 610949), en endavant la RESOLUCIÓ. 

 
La introducció de la RESOLUCIÓ estableix que la línia ACOL del Programa Treball i 
Formació, s’adreça a les persones migrades extracomunitàries que es troben en situació 
administrativa irregular amb disposició de fer un arrelament social, mitjançant l’ocupabilitat 
d’aquestes persones.  
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya conjuntament amb la Direcció General de 
Migracions, Refugi i Antiracisme impulsen la línia ACOL des de fa quatre anys. 

 
3. L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria per a 

l'any 2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes 
en l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre. 
 
Les actuacions subvencionables, d'acord amb el que preveu l’article 2 de la RESOLUCIÓ, 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 i són a jornada completa. 
 
No està permesa la substitució de les persones contractades. 
 
-  Actuació d'acompanyament 
 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 l’ORDRE, i en 
aquesta convocatòria no té caràcter obligatori. 
 



 

 

L'article 7 de la RESOLUCIÓ determina les quanties per mòdul econòmic mensual a 
subvencionar. 
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, poden ser persones destinatàries 
de les subvencions les recollides a la base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE. 
 
Per aquesta convocatòria, les persones destinatàries han d'obtenir una autorització de 
residència temporal per circumstàncies excepcionals i autorització de treball per compte d'altri 
per motiu d'arrelament social. 
 
Els requisits específics de les persones destinatàries que han de complir a la data de la 
presentació de la sol·licitud de subvenció són els següents: 
 
a) No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de 

Suïssa o familiar de ciutadans d'aquests països els quals els és d'aplicació el règim de 
ciutadà de la Unió Europea. 

 
b) Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers mesos 

dels quals a Catalunya. Si es detecta una interrupció en la inscripció padronal, només 
s'acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120 dies. Aquesta 
acreditació es farà, exclusivament, mitjançant el certificat d'empadronament històric que 
consta a l'article 9.2 de la RESOLUCIÓ. Excepcionalment, s'admetran baixes padronals 
superiors a 120 dies a les persones joves que durant la minoria d'edat hagin estat 
acollides en centres de la DGAIA o institucions de protecció a la infància, i que aportin un 
certificat emès pel servei de protecció de menors corresponent que acrediti els períodes 
de permanència en els referits centres públics.  

 
c) No tenir antecedents penals en el territori espanyol. 

 
5. El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria 

és el que s’estableix a l’article 11 de la RESOLUCIO. 
 

6. La base 2 de l’ORDRE determina el desenvolupament de les accions subvencionables en els 
termes següents:  

 
2.1 Les actuacions que es poden subvencionar, per donar compliment a l'objecte d'aquest 
Programa, que correspon al servei ocupacional de Foment de l'ocupació, són les següents: 
 
a) Actuació de contractació laboral. 
 
b) Actuació de formació, que inclou certificats de professionalitat, formació transversal i 
formació en competències bàsiques. 
 
c) Actuació d'acompanyament. 
 
A la base 5 es descriu l'objecte i contingut d'aquestes actuacions. 
 
2.2 La resolució de convocatòria estableix les actuacions subvencionables dels projectes de 
millora de l'ocupabilitat en atenció a les persones destinatàries, que inclou l'actuació de 
contractació laboral i, si escau, l'actuació de formació i/o l'actuació d'acompanyament. 

 
7. L’article 7 de la RESOLUCIÓ, amb el títol Quantia, disposa el següent:   

 
7.1. Actuació de contractació laboral 
 
D'acord amb el que preveu la base 8.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, 
les quanties dels mòduls econòmic són les següents: 
 
a) Per les entitats locals: 



 

 

El mòdul econòmic mensual és de 1.619,50 euros. En conseqüència, per una contractació de 
12 mesos, la quantia de la subvenció és de 19.434,00 euros. 
D'acord amb el que preveu la lletra b) de la base 21.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 
9 de setembre, la quantia diària és de 53,24 euros. 
L'informe tècnic motivat elaborat al respecte pren la referència del 50% de la mitjana salarial 
catalana establerta per l'INE, última dada publicada, i s'inclouen les despeses de cotització a 
la Seguretat Social a càrrec de l'entitat contractant per fixar la quantia dels mòduls. 
 
7.2 Actuació d'acompanyament 
 
D'acord amb el que preveu la base 8.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, 
la quantia del mòdul econòmic per hora d'acompanyament és de 22,04 euros. 

 
8. Per a l’execució del programa i en el marc de l’ORDRE, el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, ha previst el projecte d’assistència tècnica 
supralocal següent: 

 

    Servei temporal de suport a les llars 
Aquesta actuació pretén oferir a les llars on s’han detectat persones amb especials necessitats (per risc 
social o per dependència) un servei de millora de l’habitabilitat i de la qualitat de vida. Es tracta d’un servei 
per aquelles persones que no requereixen una actuació continuada, sinó una millora per tal de posar-se al 
dia en el manteniment de la llar. 

Objectiu 

Oferir en aquelles llars on es detecten necessitats especials d’atenció, sigui per 
dependència o per situació de risc social, actuacions puntuals de millora de la llar i, 

d’acompanyament i neteja. 

Actuacions 
 Acompanyaments a gestions i visites mèdiques a persones grans i persones amb 

dependència. 
 Neteja i manteniment general de l’habitatge. 

Perfil del lloc 
de treball 

Auxiliar de la llar 

Tasques 
 Neteja de domicilis. 
 Detecció d’altres necessitats i informació als serveis socials. 
 Acompanyament a gestions i visites mèdiques. 

Espais 
d’actuació 

Domicilis particulars. 

  
 
 

9. L’Ajuntament de la Garriga, en endavant l’AJUNTAMENT, ha comunicat al CONSELL 
COMARCAL, la sol·licitud d’assistència tècnica corresponent al projecte que s’indica a 
continuació amb el nombre d’assistències següent:  

 

Nom del projecte Durada Nombre d'assistències 

Servei temporal de suport a les llars 1 any 1 

 
 

10. El 7 de març de 2022, el CONSELL COMARCAL ha presentat la sol·licitud de subvenció del 
programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ.  
 

11. El 28 de juny de 2022, el Director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, senyor Juan 
José Torres López, ha emès la resolució d’atorgament de la subvencions per a la realització 



 

 

de les actuacions de la línia ACOL d’acord amb la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer i 
la Resolució EMT/1306/2022, de 29 d'abril, per la qual s'amplia l'import màxim previst a la 
Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 
en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació, on hi consta 
el CONSELL COMARCAL, d’acord amb l’annex 2 de la resolució.  
 

En aquest context, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest 
conveni per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica sol·licitada en el marc de 
la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’ORDRE i la RESOLUCIÓ que 
subjecten en les següents 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
1. 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), 
modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril. 
 

2. La Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació (ref. 
BDNS 610949). 

 

3. La Resolució d’atorgament de la subvencions, de 28 de juny de 2022, per a la realització de 
les actuacions de la línia ACOL d’acord amb la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer i la 
Resolució EMT/1306/2022, de 29 d'abril, per la qual s'amplia l'import màxim previst a la 
Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 
en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació, emesa pel 
Director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, senyor Juan José Torres López. 

4. 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.  

5. 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.  

 
6. 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.  

 
7. 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.  

 
8. 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.  

 
9. 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.  

 



 

 

10. 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.  

  
11. 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.  

 
12. 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. 

 
13. 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 exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquest 
conveni de col·laboració que subjecten als 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 de l’assistència tècnica corresponent al 
projecte supralocal de servei temporal de suport a les llars en el marc de la realització del programa 
Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ.  
 
Segon. Projectes d’assistència tècnica supralocal 
 
1. En relació amb la convocatòria de subvencions per a la realització del Programa Treball i 

Formació corresponent a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ, el CONSELL COMARCAL ha presentat el 
projecte d’assistència tècnica de servei temporal de suport a les llars. 
 

2. L’AJUNTAMENT ha sol·licitat l’adhesió al projecte d’assistència tècnica que s’especifica a 
continuació, d’acord amb les condicions següents: 

 

Nom del projecte Durada Nombre d'assistències 

Servei temporal de suport a les llars 1 any 1 

 
 

Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 



 

 

El CONSELL COMARCAL s’obliga a:  
 
a) Dirigir els treballs i prestar l’assistència tècnica a l’AJUNTAMENT pel termini i en la forma que 

permeti complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, dur a terme l'activitat i adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 

 
Els treballadors contractats hauran de gaudir de les vacances que els corresponguin abans de la 
finalització del seu contracte, excepte, si és el cas, en els casos de rescissions de contracte. 
 

b) Vetllar per les possibles necessitats formatives de les persones destinatàries i derivar-les, si 
s'escau, als recursos formatius més adients. 

 
c) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota la inversió o tot el 

material escrit que resulti de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió que 
consten a la base 31 de l’ORDRE.  
 

d) Conservar els justificants originals (paper i electrònics), així com qualsevol altra documentació 
relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar de la 
data de finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o de la data de 
presentació del justificant corresponent, si és anterior. 

 
En cas de cofinançament del Fons Social Europeu, cal conservar tots els documents justificatius 
de les despeses cofinançades per el FSE durant un termini de dos anys a partir del 31 de 
desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en què s'hagin 
inclòs les despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha d'informar les entitats 
beneficiàries sobre la data d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma 
d'original o en versió electrònica de documents originals. 

 
e) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i de les condicions que 

determinen la concessió o el benefici de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses 
o l'activitat que ha de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció consisteix en un 
percentatge del cost de l'activitat o la inversió, el cost total corresponent, sens perjudici d'altres 
mitjans de comprovació que hagi establert en l’ORDRE.  

 

f) Presentar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya tota la documentació corresponent a 
l'execució i la justificació de les actuacions de l'actuació segons la relació establerta a la base 20 i 
la base 21 de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ i en el termini que s’hi preveu.  

 
g) Tramitar davant l’òrgan competent de la subvenció qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa 

vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat i sens 
perjudici de la resolució que se’n faci pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en els termes i 
condicions que preveu l’ORDRE. 

 
h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els termes 

que s’indiquin en la corresponent resolució, sens perjudici de l’obligació de l’AJUNTAMENT de 
deixar indemne i rescabalar aquesta quantitat al CONSELL COMARCAL d’acord amb el pacte 
sisè d’aquest conveni.  

 
i) Adoptar les mesures de coordinació amb l’AJUNTAMENT en matèria de prevenció dels riscos 

laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 d’aquest 
conveni.  

 
j) Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb els riscos 

laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. 
 

k) Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats participants.  
 

l) Tramitar, previ acord de la Comissió de seguiment, la renúncia a la subvenció per causes 
justificades i d’acord amb allò que preveu la Base 26 de l’ORDRE.  

 



 

 

m) Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i tractar les dades de caràcter 
personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb les previsions de la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 
protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
n) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.  

 
o) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  
 
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
 
L’AJUNTAMENT s’obliga a:  
 
a) Acceptar l’assistència tècnica del CONSELL COMARCAL corresponent al projecte permetent el 

compliment de la seva execució, objectiu, realització de l’activitat o adopció del comportament 
que fonamenta la concessió de la subvenció.  
 

b) Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del projecte i 
de forma específica amb els/les tècnics/tècniques de gestió del/s projecte/s. 

 
c) Notificar al CONSELL COMARCAL a través de la plataforma EACAT, la proposta de planificació 

de tasques per a l’execució del/s projecte/s d’assistència tècnica per períodes de dues setmanes 
amb una antelació de set dies naturals de l’inici de cada període.   

 
d) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el 

correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment de la normativa de riscos 
laborals d’aplicació, d’acord amb la memòria del projecte presentada.  

 
e) Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de prevenció dels 

riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 
d’aquest conveni.  

 
f) En cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir contacte 

amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, notificar aquest fet al 
CONSELL COMARCAL amb anterioritat a l’inici de qualsevol activitat per tal de complir amb 
l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de 
delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 

 
g) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 

amb la realització del/s projecte/s.  
 

h) Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades, especialment, 
comunicar al CONSELL COMARCAL les absències del/s treballador/s participant/s en el mateix 
dia en què es produeixen així com qualsevol altre incidència relacionada amb el/s treballador/s 
participant/s.  

 
i) Conservar, posar a disposició i quan s’escaigui entregar al CONSELL COMARCAL tota aquella 

informació o documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que sigui 
necessària per a la justificació de la subvenció, en el termini que li indiqui el CONSELL 
COMARCAL. 

 

j) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin aportant tota la informació que els 
sigui requerida per raó d’aquest conveni.  

 
k) Comunicar al CONSELL COMARCAL altres subvencions sol·licitades o concedides per a la 

mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o 



 

 

privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració 
produïda en les ja comunicades, amb la finalitat que se'n puguin avaluar la compatibilitat. Aquesta 
comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com se'n tingui constància i, en qualsevol cas, abans de 
justificar l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts. 

 
l) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que correspongui a 

l’AJUNTAMENT en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni. 
 

m) Facilitar totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la normativa de 
protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.  

 
n) Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a efectes de 

l’avaluació de les actuacions dutes a terme mitjançant la subvenció, per tal que el CONSELL 
COMARCAL pugui complir amb les obligacions que li són pròpies com a entitat beneficiària de la 
subvenció sempre i quan estiguin vinculades a l’objecte del conveni. 

 
o) Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i tractar les dades de caràcter 

personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb les previsions de la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 
protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  
 

p) D’acord amb allò establert a la Base 23a epígraf s), col·laborar i facilitar tota la documentació que 
els sigui requerida durant l'exercici de les funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria 
de Programa operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora de el 
FSE- de la Comissió Europea i d'altres òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin 
atribuïdes funcions de control i financer dels ajuts que finança el FSE. 
 

q) Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL per tal que aquest pugui complir les obligacions de 
publicitat que s’escauen en l’execució de la subvenció vinculades a l’objecte del conveni.  

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

 
s) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
Cinquè. Règim econòmic  
 
Aquest conveni és gratuït per a l’Ajuntament. 
 
Sisè. Renúncia 
 
L’AJUNTAMENT pot sol·licitar renunciar totalment o parcialment a l’assistència tècnica  per causes 
justificades, de forma expressa i mitjançant un escrit motivat dirigit al CONSELL COMARCAL.  
 
Aquesta sol·licitud de renúncia s’ha de validar i acordar en la Comissió de seguiment que preveu 
aquest conveni, sens perjudici de la resolució que en faci l’òrgan competent d’acord amb allò establert 
a l’ORDRE. 
 
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) Validar les propostes de modificació que proposi l’AJUNTAMENT o el CONSELL 
COMARCAL.  

 
b) Validar i acordar les sol·licituds de renúncia de l’assistència tècnica.  

 



 

 

c) Acordar aquelles altres despeses derivades o originades per l’execució del/s projecte/s. 
 

d) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim econòmic que 
preveu aquest conveni.  

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

 
2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:  
 

a) El president o presidenta del CONSELL COMARCAL que la presideix, o en el seu defecte el 
conseller o consellera comarcal de l’àrea on estigui adscrit el projecte. 
 

b) Un regidor o regidora de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

c) El gerent del CONSELL COMARCAL, el qual té la condició de vocal.  
 

d) Un tècnic de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

e) Un tècnic del CONSELL COMARCAL de l’àrea en què estigui adscrit el projecte, el qual té la 
condició de vocal. 

 
f) El secretari o la 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.  
 
Vuitè. Execució de les accions i prevenció de riscos laborals 
 
1. Termini d’execució: 

 
El termini d’execució del projecte ha de complir les previsions de l’article 14 de la RESOLUCIÓ.  
 
Tot això, sens perjudici de les eventuals modificacions de l’ORDRE o la RESOLUCIÓ.  

 
2. L’assistència tècnica no podrà iniciar-se o continuar en cas d’incompliment d’alguna de les 

obligacions següents:  
 
a) EL CONSELL COMARCAL ha de fer l’avaluació de riscos laborals i la planificació inicials de 

l’activitat preventiva d’acord amb el/s projecte/s, o encarregar-la a un servei de prevenció 
extern, i trametre-la a l’AJUNTAMENT a través de la plataforma EACAT. 
  

b) En el termini màxim de deu dies hàbils comptadors a partir de la comunicació prevista en 
l’epígraf precedent, l’AJUNTAMENT ha de revisar l’avaluació i la planificació inicials i notificar 
al CONSELL COMARCAL per EACAT la seva conformitat o les modificacions que proposa 
d’acord amb les funcions que hagin de desenvolupar els participants i segons les 
circumstàncies dels llocs de treball, pronunciant-se també expressament en relació amb els 
equips de protecció individual.  

 
En el cas que l’AJUNTAMENT doni la seva conformitat a l’avaluació de riscos laborals i la 
planificació de l’activitat preventiva, aquestes esdevenen definitives, sens perjudici que puguin 
ser modificades d’acord amb el que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals.  

 
c) Un cop rebuda la notificació de l’AJUNTAMENT, si aquesta no és de conformitat, el 

CONSELL COMARCAL o el servei de prevenció extern analitzaran les modificacions 
proposades per l’AJUNTAMENT i refaran, si ho consideren oportú, l’avaluació i la planificació 
de l’activitat preventiva, notificant en tot cas a l’AJUNTAMENT, abans de l’inici de les accions, 
l’avaluació i la planificació definitiva, sens perjudici que puguin ser modificades d’acord amb el 
que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 



 

 

 
d) El CONSELL COMARCAL ha de dotar al/s treballador/s contractat/s de l’equip de protecció 

individual necessari per a l’execució del/s projecte/s abans o en el moment de l’inici del treball 
de cadascun d’ells, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva 
definitiva. 

 
El CONSELL COMARCAL ha d’acreditar aquesta circumstància a l’AJUNTAMENT   
mitjançant una còpia del/s document/s de control d’entrega d’equips de protecció individual 
signat/s pel/s treballador/s contractat/s no més enllà del dia de l’inici dels treball.  

 
Novè. Vigència  

 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins al 
compliment de les obligacions que s’hi contenen, i no més enllà de la vigència de la RESOLUCIÓ.  
 
Desè. Naturalesa del conveni  
  
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes 
del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les seves pròpies 
clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per allò establert a la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa al règim 
jurídic dels convenis. 
 
Onzè. Règim de modificacions del conveni 
 
1. Les parts signants del conveni poden proposar-ne modificacions. 

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

  
a) L’acord entre les parts. 
b) El compliment del període de vigència. 
c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts. 
d) La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni.  
 

2. Quan l’incompliment sigui imputable a l’AJUNTAMENT, aquest serà responsable i 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 aquest 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. 
 

Tretzè. 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 la Garriga.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 29.42 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
18. Aprovar el Pla comarcal de joventut 2022-2026. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, de 16 de novembre de 2022, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 10 de novembre de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l’Àrea de Serveis 

Personals, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Amb l’entrada en vigor del Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de  competències de la 

Generalitat en matèria de joventut a les comarques, es deleguen les competències d’execució en 
matèria d’instal·lacions destinades a activitats amb infants  i joves. Per fer possible l’efectivitat 
d’aquestes competències, se subscriu amb cada  comarca un contracte programa (CP), en el qual 
s’inclouen les competències que ha  d’exercir el consell comarcal i que li delega la Direcció 
General de Joventut. Aquestes  competències deriven de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, 
d’instal·lacions destinades  a activitats amb infants i joves, i del Decret 16/2022, d'1 de febrer, 
d'instal·lacions juvenils  i de modificació del Reglament de campaments juvenils, aprovat pel 
Decret 203/2013,  de 30 de juliol. (DOGC núm. 8598 publicat el 03/02/2022). 

 
2. En els acords del CP amb cada consell comarcal, es recullen també la col·laboració d’aquest ens 

en la verificació del compliment del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en 
el lleure en les quals participen menors de 18 anys (d’ara endavant, EduLleure), així com les 
funcions d’assistència i cooperació als municipis del seu àmbit territorial en matèria de joventut 
que es despleguen en el marc dels plans comarcals de joventut, d’acord amb l’article 14 de la Llei 
33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut. Concretament, aquest article estableix que els 
ens locals supramunicipals han de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit territorial es 
duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats complementàries  en 
matèria de joventut dels ajuntaments.  

 
3. Amb aquesta finalitat, s’insta els ens locals supramunicipals a elaborar i aprovar plans de 

joventut, amb la participació dels municipis del seu àmbit territorial. Aquests plans de joventut, 
denominats plans comarcals de joventut, es recullen en el Pla nacional de joventut de Catalunya 
(PNJCat), amb rang de pla sectorial de coordinació en matèria de joventut.  

 
4. El Pla nacional de joventut de Catalunya (PNJCat) defineix els Plans comarcals de joventut (PCJ) 

com “un instrument dels consells comarcals que, en el marc del PNJCat, possibiliten exercir les 
funcions d’assistència i cooperació amb els municipis en matèria de joventut. Els PCJ tenen la 
funció d’impulsar les polítiques locals de joventut, atenent a les necessitats específiques dels 
municipis de cada comarca, creant xarxes de treball amb els ajuntaments i vetllant per l’aplicació 
d’unes polítiques locals de joventut de qualitat que contribueixin a l’assoliment dels objectius del 
PNJCat.” 

 
5. El 31 de desembre de 2020 va finir la vigència del Pla Comarcal de Joventut 2017-2020. 

 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=27


 

 

6. Durant els anys 2020, 2021 i 2022 el Servei Comarcal de Joventut del Vallès Oriental ha treballat 
en l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut 2022-2026. 

 
7. El 21 de setembre de 2022, el plenari tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental va esmenar 

i validar l’esborrany del Pla Comarcal de Joventut del Vallès Oriental. 
 

8. El 6 d’octubre de 2022, el conseller de Joventut del Consell Comarcal del Vallès Oriental va 
esmenar i validar la nova versió l’esborrany del Pla Comarcal de Joventut 2022-2026 
consensuada amb el plenari tècnic de joventut del Vallès Oriental. 

 
9. El 2 de novembre de 2022, el plenari polític de joventut del Vallès Oriental va validar la versió 

definitiva del Pla Comarcal de Joventut, validada pel plenari tècnic de joventut i el conseller de 
joventut del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar el Pla Comarcal de Joventut del Vallès Oriental 2022-2026 següent: 

 
 
 

PLA COMARCAL DE 
JOVENTUT 

del Vallès Oriental 

2022 - 2026 

 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 

Servei Comarcal de Joventut - Àrea de Serveis Personals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“No tota la població jove s’enfronta a les mateixes 
barreres, i factors com l’abandonament escolar depenen 
molt del nivell socioeconòmic de les seves famílies. Però, 
malgrat que no tots els joves són iguals, sí que 
existeixen efectes generacionals. Com ja va passar en la 
Gran Recessió, la crisi provocada pel coronavirus 
probablement tindrà un impacte més gran sobre la 
població jove que sobre altres grups poblacionals. La 
pandèmia ha fet encara més evidents moltes de les 
necessitats prèvies, i això requereix intervencions per 
part del sector públic (en tots els seus nivells de govern, 
en funció de les competències) per garantir que el jovent 



 

 

pugui crear els seus projectes vitals en igualtat 
d’oportunitats.1” 
 
 
 
 
 
 
 

Als equips de professionals de joventut 
del Vallès Oriental, per la seva vocació, 

talent, predisposició i compromís de 
servei a la població jove.  

Aquest Pla Comarcal de Joventut es 
planteja com una eina per donar suport a 

la vostra tasca diària de transformació i 
millora de la realitat juvenil de la comarca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Àrea de Serveis Personals 
 
Autoria tècnica 
Irene Mur i Marta Cascales 
Tècniques de Joventut 
Servei Comarcal de Joventut 
 
Amb el suport tècnic de 
Oficina del Pla Jove · Àrea d’Educació, Esports i Joventut · Diputació de Barcelona 
L’Observatori - Centre d’Estudis · Àrea de Desenvolupament Local · Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 
Servei Comarcal de Català del Vallès Oriental · Consorci per a la Normalització Lingüística 
 
Aquest Pla ha estat elaborat en el marc del Taller de disseny del Pla Local de Joventut promogut per 
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1. PRESENTACIÓ 
 
El Pla Comarcal de Joventut del Vallès Oriental 2022-2026 ha de tenir una gran 
transcendència perquè marca els principals reptes que hem d’afrontar com a comarca per 
millorar les oportunitats d’emancipació de les persones joves, així com la seva participació i 
decisió davant la societat i el món en què vivim. 



 

 

Hem de tenir en compte que aquests dos anys de pandèmia i restriccions han tingut una 
afectació generalitzada, però sobretot han impactat de forma agreujada la joventut en 
diferents àmbits, motiu per donar la màxima rellevància al Pla Comarcal de Joventut i les 
polítiques a seguir. 
La nostra missió és acompanyar i facilitar el benestar de les persones joves i perquè puguin 
dur a terme els seus projectes vitals amb les seves inquietuds en temes com l’ocupació, la 
formació, l’habitatge, la salut o el lleure.  
Aquest Pla dona les eines per empoderar les persones joves com a agents de canvi social i 
marcar les línies a seguir per aconseguir els objectius marcats. És un document treballat i 
planificat amb el territori, des de la visió general dels municipis de la comarca on s’han tingut 
en compte les diferents demandes. 
Tenim la responsabilitat i el compromís amb el col·lectiu de joves perquè són present, però 
també el futur i aquest passa per recollir les seves inquietuds i comptar amb les seves idees. 
Així, doncs, aquest document permetrà afrontar les necessitats a treballar durant els pròxims 
4 anys pel benestar de les persones joves de la nostra comarca. 
 

Marc Uriach Cortinas 
Conseller de Joventut del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 

2. INTRODUCCIÓ 
  

2.1. Marc conceptual i normatiu 
El Pla Comarcal de Joventut (PCJ) regula les polítiques de joventut d’abast comarcal. 
Referent a la normativa, el PCJ s’emmarca en la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de 
polítiques de joventut de Catalunya (Llei de polítiques de joventut), creada per tenir un 
marc jurídic clar en el moment que la Generalitat de Catalunya va assumir la competència 
exclusiva en matèria de joventut. L’objectiu de la Llei de polítiques de joventut és ordenar les 
polítiques de joventut i fixar, per a cadascuna de les administracions, quines són les seves 
competències i responsabilitats. 
En adreçar-se a un col·lectiu en procés de transició, la Llei de polítiques de Joventut 
estableix l’emancipació juvenil com a eix prioritari. El col·lectiu jove es caracteritza per 
estar majoritàriament immers en processos formatius, d’inserció sociolaboral i d’emancipació 
domiciliària, i considera clau que les polítiques públiques acompanyin les persones joves en 
aquests processos. 
A partir de la Llei de polítiques de Joventut es va elaborar el Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya 2020 (PNJCat 2020), l’eina estratègica d’ordenació i planificació de les polítiques 
de joventut a Catalunya. El PNJCat 2020 es defineix a si mateix com un pla sectorial de 
coordinació en l’àmbit de la joventut, que té la finalitat d’assegurar la coherència 
metodològica entre les diferents institucions públiques que executen polítiques de joventut. 
El PNJCat 2020 és un document amb vocació de transformació social, que té la voluntat 
d’incidir en la persona jove i les seves transicions, en la realitat juvenil i també en els agents 
amb competències o responsabilitats en joventut, fomentant que totes les accions dutes a 
terme s’articulin a partir d’uns principis i reptes establerts. 
Concretament, el PNJCat 2020, estableix set reptes: 

✏️ 
Aconseguir l’èxit en la trajectòria 
educativa de la joventut. 

· · 
· · 
· · 
· 
·  

Augment de la taxa d’emancipació, la 
corresponsabilitat i el coneixement de la tercera 
llengua; millora de l’èxit escolar; reducció de l’AEP; 
foment del paper de la família; manteniment del 
volum d’estudis superiors; promoció de l’FP. 

🤝 
Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral 
de la joventut. 

· · 
· · 
·  
· 

Augment de l’emprenedoria jove; reducció de l’atur 
juvenil; reducció de la temporalitat de la contractació 
juvenil; reducció de la taxa de sinistralitat juvenil. 



 

 

🤝 
Aconseguir l’èxit en la transició 
domiciliària de la joventut. 

· · 
· · 
· 
·  

Reducció de l’esforç econòmic juvenil per la compra i 
el lloguer de l’habitatge; augment del nombre de joves 
en règim de lloguer. 

🤝 
Promoure la vida saludable en la 
joventut. 

· · 
· · 
·  
· 

Augment de la pràctica esportiva entre joves; 
reducció de la taxa d’embarassos adolescents; 
reducció del consum de risc d’alcohol. 

🤝 

Avançar cap a l’autonomia, el 
desenvolupament personal i la 
participació en allò col·lectiu. 

· · 
· · 
· 
·  

Increment de la intenció de vot juvenil; augment de 
pràctiques participatives juvenils; increment de 
l’associacionisme juvenil. 

🤝 

Universalitzar la cultura entre la població 
juvenil, treballant perquè l’oferta cultural 
respongui a objectius educatius i 
socialment cohesionadors. 

· · 
· · 
· · 
· 
·  

Augment de les persones joves lectores; increment 
de l‘assistència a espectacles; augment de l’ús social 
del català. 

🤝 

Avançar cap a un nou model de país i de 
societat cohesionada, vertebrada 
territorialment, sostenible i innovadora 
en les formes d’organització col·lectiva. 

· · 
· · 
· · 
· 
·· 
·  

Distribució equitativa del treball domèstic entre 
gèneres; disminució de la victimització delictiva de les 
persones joves; disminució de la desigualtat de renda 
de les persones joves. 

Font: Elaboració pròpia a partir del PNJCat 2020 
 
D’aquests set reptes emanen els set grans àmbits de les polítiques de joventut: educació, 
treball, habitatge, salut, participació, cultura i cohesió social. 
D’altra banda, el PNJCat 2020 també marca quatre principis rectors que han d’estar 
presents, de forma transversal, en les polítiques de joventut: 

Principi rector Conceptes clau 

Participació: Les polítiques de joventut han d’incloure les persones joves en 
les diverses fases del seu desenvolupament. També s’ha d’incloure a tots els 
agentsque hi intervenen. 

· Governança o govern 
relacional 
· Democràcia directa i 
semidirecta 
· Corresponsabilitat 

Transformació: Les polítiques de joventut han de tenir vocació de 
transformació social, cal que tinguin un enfocament crític, que siguin 
interseccionals i que tinguin voluntat de generar un impacte real en la societat. 

· Perspectiva inclusiva 
· Universalitat 
· Lluita contra les 
desigualtats socials 

Integralitat: Les polítiques de joventut han de tenir una mirada holística i 
intervenir en totes les esferes i les dimensions de la vida de les persones 
joves, interrelacionant-les.  

· Transversalitat 
· Interdepartamentalitat 
· Interinstitucionalitat 
· Treball en xarxa 

Qualitat: Les polítiques de joventut han d’incorporar criteris de qualitat, 
eficiència i eficàcia, procurant conèixer en profunditat i adaptant-se en tot 
moment a la realitat juvenil, que és canviant. 

· Proximitat 
· Innovació i creativitat 
· Avaluació 

  
En l’apartat del Projecte Territori, destaca la importància del món local per la seva proximitat 
amb les persones joves. El PNJCat 2020 explica que els plans comarcals de joventut, en 
endavant PCJ:  



 

 

“Són un instrument dels consells comarcals que, en el marc del PNJCat, possibiliten 
exercir les funcions d’assistència i cooperació amb els municipis en matèria de 
joventut, atenent a les necessitats específiques dels municipis de cada comarca, 
creant xarxes de treball amb els ajuntaments i vetllant per l’aplicació d’unes 
polítiques locals de joventut de qualitat que contribueixin a l’assoliment dels objectius 
del PNJCat.2” 

Un PCJ és, doncs, una eina d’anàlisi i planificació estratègica, compartida amb el territori 
i els municipis de la comarca. El document Orientacions per a l’elaboració del Pla Comarcal 
de Joventut concreta: 

“S’entén la planificació com l’estratègia de definició de les polítiques que permet 
pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els 
recursos disponibles. (...) La planificació estratègica comarcal és la metodologia que 
permet respondre millor a les necessitats, tant dels i les joves de cada territori com 
dels municipis, a l’hora de desenvolupar polítiques de joventut, i transformar una 
determinada situació, atès que ajuda a: 

· Conèixer sobre allò que es vol intervenir: quin és el punt de partida? Quines 
en són les causes? Què s’ha fet fins ara? Què facilita o dificulta generar 
canvis? 
· Decidir a partir del coneixement: sobre allò en què es vol intervenir i quins 
canvis s’espera assolir? Amb qui i com es vol intervenir? 
· Dirigir d’acord amb les decisions preses: desenvolupar aquelles actuacions 
que adrecin de manera lògica allà on es vol arribar, amb l’objectiu 
d’aconseguir els canvis que s’hagin proposat.3” 

Així doncs, el PCJ del Vallès Oriental es presenta com una eina de planificació del Servei 
Comarcal de Joventut (SCJ), al servei dels ajuntaments de la comarca en el desplegament 
de les polítiques locals de joventut. La seva missió és esdevenir un instrument útil, 
sostenible i realista, que expliqui els criteris, les prioritats i les intervencions que es 
plantegen des del Consell Comarcal del Vallès Oriental, mitjançant el Servei Comarcal de 
Joventut, per tal de donar resposta a les necessitats de la realitat juvenil de la nostra 
comarca.  
El PCJ serveix per recollir, consensuar i compartir les diferents demandes dels municipis i 
altres agents clau en la planificació i intervenció, tot incorporant-hi una visió global de 
comarca que permeti dissenyar les línies principals de les polítiques de joventut que es 
volen dur a terme al territori. Aquesta metodologia de treball suposa: 

 Una aposta pel treball en xarxa. 
 La millora de la transversalitat de les polítiques de joventut. 
 La possibilitat de racionalitzar els recursos disponibles a partir de consensos. 

El PCJ s’articula a partir de dos objectius bàsics, vinculats al PNJCat 2020: 
 Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent a la 

diversitat de formes i models de vida. 
 Empoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu 

com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint-li espais per participar en la 
presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància a la seva visió del 
món. 

Les principals funcions del PCJ són les següents: 

                                                
2 Font: Direcció General de Joventut (2010). Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. Generalitat de 

Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, Direcció General de Joventut. Dipòsit legal: 21223-2013. 
Pàg. 191. 
3 Font: Equip de Suport Integral al Territori (2018). Orientacions per a l’elaboració del Pla Comarcal de 

Joventut. Equip de Suport Integral al Territori, Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Direcció General de Joventut. Pàg. 6-7. 

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/pla_nacional_de_joventut_de_catalunya/pnjcat2020.pdf
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/document/orientacions_pla_comarcal/Orientacions-elaboracio-Pla-comarcal-joventut-2018.pdf
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/document/orientacions_pla_comarcal/Orientacions-elaboracio-Pla-comarcal-joventut-2018.pdf


 

 

🤝 
Tenir una visió comarcal en matèria de 
joventut. 

· · · 
· · · 
· · · 
· · 
· 
· 
·  · 

• Estudi de les polítiques de joventut, per 
detectar les necessitats, demandes, inquietuds i 
afinitats que hi ha a la comarca. 
• Desenvolupament de monogràfics d’interès, 
d’acord amb les demandes dels equips de 
professionals de joventut. 
• Visites al territori per recollir informació 
d’interès, metodologies de treball i estructuració 
de les polítiques de joventut als municipis de la 
comarca. 

🤝 

Donar suport als ajuntaments i professionals 
en el desenvolupament de polítiques locals 

de joventut. 

· · · 
· · · 
· · 
·   

• Creació d’espais de debat i reflexió. 
• Suport tècnic per a l’elaboració de plans locals 
de joventut. 
• Proposta i oferta de formació, a partir de les 
demandes i inquietuds dels equips de 
professionals de joventut. 

🤝 
Crear programes i projectes a partir de 
grups de treball temàtics. 

· · · 
· · ·  
·   

• Transició Escola-Treball. 
• Salut jove. 
• Altres que es considerin pertinents. 

🤝 

Fomentar el treball interinstitucional i la 
cohesió dels serveis dirigits a la població 
jove de la comarca. 

· · · 
· · ·  
· ·   

• Proposta de models de treball transversal i en 
xarxa. 

🤝 

Optimitzar i oferir als municipis els recursos 
supramunicipals en matèria de joventut 
existents, d’acord amb els eixos del PNJCat. 

· · · 
· · · 
· · · 
· 

• Generalitat de Catalunya: Direcció General de 
Joventut, Agència Catalana de la Joventut, 
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. 
• Diputació de Barcelona: Oficina del Pla Jove. 

 

2.2. Aproximació al concepte de joventut 
L’article 2 de la Llei de polítiques de joventut defineix el concepte de joves o persones joves 
de la manera següent: “amb caràcter general, el conjunt de persones d’entre setze i vint-i-
nou anys amb residència a Catalunya. Amb caràcter específic, en algunes polítiques es 
poden ampliar aquests límits d’edat per a adaptar-los a la realitat social i als objectius a 
assolir”. 
Però, què significa ser jove? Perquè el que avui entenem com la joventut no és natural ni ha 
existit des de sempre, sinó que hi ha unes característiques socials diferencials de context 
social, cicle de vida, territori, codis culturals, trajectòries, etc. pròpies que canvien en cada 
moment històric i cada context social, que ho atribuïm a la categoria de joventut. Per tant, la 
condició social de joventut es viu de manera diferent entre les persones que integren la 
categoria jove: No és el mateix ser una persona jove catalana del 2021, que ho era fa 
setanta anys, o ser jove a l’Índia, per exemple. Això significa que hi ha moltes joventuts i 
diferents maneres de ser jove. Cada etapa històrica i cada context social ha elaborat el 
seu propi concepte de joventut.  
La construcció social de les edats ha canviat considerablement durant les últimes dècades 
al nostre país. Les diferents etapes vitals que corresponien a unes edats biològiques i les 
condicions que s’atribueixen a cada etapa han estat modificades, principalment degut als 
canvis demogràfics experimentats. A Catalunya, durant els primers anys dels noranta hi 
havia una gran quantitat de població jove; la proporció de persones joves sobre el total de la 
població catalana va ser el més gran des de la postguerra, però en les últimes dècades el 
pes de la població s’ha reestructurat. 
El context actual de la població jove de Catalunya està marcat per un fort període de crisi 
econòmica, cultural i social, que es tradueix en una situació d’inestabilitat davant molts 
dels aspectes de la vida, com l’educació, el treball i l’emancipació domiciliària. 
Són múltiples els factors que han produït un allargament de l’etapa de la joventut, entre 
els quals destaquen: 



 

 

a. L’allargament dels itineraris formatius del col·lectiu jove enredereix l’entrada efectiva 
de la població jove al món laboral. 
b. La inestabilitat i les condicions precàries del treball juvenil, que no afavoreixen 
l’emancipació de la població jove i que afegeixen, com a conseqüència, el retard tant en les 
transicions domiciliàries com en la creació de nous nuclis familiars o de tenir descendència. 
 

2.3. Antecedents del PCJ 
El 26 de maig de 1994, es va signar un conveni de delegació de competències de la 
Generalitat en matèria de joventut a les comarques, entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
qual: 

→ El Consell Comarcal va passar a assumir les competències de la Generalitat en relació amb les 
potestats d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils al Vallès Oriental (d’acord amb la Llei 
38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves): autoritzar, 
inspeccionar i sancionar les cases de colònies, albergs de joventut, granges escola o aules de natura 
i campaments juvenils.  
→ El Consell Comarcal es compromet a dinamitzar i potenciar la política de joventut i la informació 
juvenil a la comarca de la manera següent: 

 L'obertura d’una oficina de serveis a la joventut, que presti els serveis següents: 
o Fer reserves individuals, familiars i de grups a les instal·lacions de la xarxa d’albergs 

de la Generalitat de Catalunya.  
o Col·laborar en l’organització de les fases comarcals de les mostres culturals de 

l’Institut Català de Serveis a la Joventut: recepció d’obres, recerca de sales, muntatge 
(en ocasions) d’exposicions, transport d’obres, constitució del jurat i promoció de la 
mostra a col·legis i instituts. 

o Recerca de possibles camps de treball i inscripció de participants en aquestes 
activitats. 

o Vetllar pel bon funcionament d’activitats de la Secretaria General de Joventut en fires 
i parcs de nadal. 

o Assessorar les entitats i associacions juvenils de la comarca. 
o Tramitar documents derivats del compliment de les normatives de la Secretaria 

General de Joventut. 
o Fer inspeccions derivades de les sol·licituds d’inscripció al Cens i de subvenció i 

activitats d’estiu. 

 L’obertura d’un punt d’informació juvenil dins l’Oficina. 

 El nomenament d’una persona com a responsable política de joventut de la comarca, amb 
l’objectiu de desenvolupar activitats destinades a joves i promocionar i potenciar les polítiques 
de joventut al Vallès Oriental. 

 
El 24 de maig de 2001, es van signar dos convenis entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i la Secretaria de Joventut del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant els quals s’acorda el següent:  

→ Es fa efectiva la delegació a favor del Consell Comarcal de les competències de la Generalitat en 
relació amb les potestats d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils (d’acord amb la Llei 38/1991, 
de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i el Decret 187/1993, de 
27 de juliol): autoritzar, inspeccionar i sancionar les cases de colònies, albergs de joventut, granges 
escola o aules de natura i campaments juvenils i en general qualsevol instal·lació juvenil. 
→ El Consell Comarcal es compromet al següent:  

 Garantir l’existència d’una oficina de serveis a la joventut que ofereixi, com a mínim, els 
serveis següents: 

o Vetllar pel compliment de les normatives en matèria de joventut, en particular 
d’instal·lacions i activitats juvenils, elaborant els informes requerits referents a 
normatives de la Secretaria General de Joventut, i tramitant els documents derivats 
d’aquesta normativa. 



 

 

o Fer les visites de control derivades de les sol·licituds d'inscripció al Cens, de les 
subvencions atorgades per la Secretaria General de Joventut i de les activitats 
d’estiu. 

o Col·laborar en l’organització de les accions de la Secretaria General de Joventut que 
tinguin incidència a la comarca, com per exemple: mostres culturals, exposicions, 
seminaris, tallers de formació, jornades, fer la recerca, supervisió i difusió de 
possibles camps de treball a la comarca, etc., en particular aquelles que s’integrin 
directament en el PNJCat. 

o Altres que es puguin necessitar, si hi ha acord previ entre la Secretaria General de 
Joventut i el Consell Comarcal. 

 Garantir l’existència d’un Punt d’Informació Juvenil a la capital de la comarca. 

 Nomenar una persona com a responsable política de joventut de la comarca que s’encarregui 
d’impulsar i executar les polítiques de joventut al Consell Comarcal i de coordinar-les amb les 
de les altres administracions. 

 Coordinar els punts d’informació juvenil de la comarca en col·laboració amb la Secretaria 
General de Joventut. 

 Dur a terme les accions que recull el PCJ per a l’any 2001. 
→ El Consell Comarcal s’obliga a dinamitzar les polítiques locals de joventut a la comarca, tant les del 
mateix Consell com les dels ajuntaments i altres administracions, a través d’un PCJ i en el marc del 
PNJCat, fent-ne la coordinació i, si s’escau, la implementació. 

 
El 19 de juny de 2002, es va signar el conveni de suport al Pla Comarcal de Joventut del 
Vallès Oriental per a l’any 2002 i l’addenda al conveni sobre delegació de 
competències en matèria de Joventut entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la 
Secretaria de Joventut del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el qual:  

→ S’estableixen les línies de col·laboració o cooperació entre les dues institucions per dinamitzar les 
polítiques de joventut a la comarca del Vallès Oriental al llarg del 2002, en el marc del PNJCat - 
Projecte Territori, donant suport al PCJ. 
→ Es modifica el contingut del conveni de delegació de competències signat el 26 de maig de 1994. 

 
En el període comprès entre el 2001 i el 2009, la planificació estratègica d’àmbit comarcal en 
matèria de joventut al Vallès Oriental tenia una periodicitat anual.  
El 9 de març de 2009 es va aprovar el PCJ 2009-2012. Aquest PCJ va marcar una nova 
etapa en les polítiques comarcals de joventut en què la planificació estratègica va passar a 
tenir un caràcter plurianual.  
Els eixos, programes i actuacions del PCJ 2009-2012 són els següents: 



 

 

 
El 17 de juliol de 2013, el Consell Comarcal va aprovar el PCJ 2013-2016, un Pla emmarcat 
en un context social marcat per la forta crisi del 2008, que va deixar a la població juvenil en 
una situació de vulnerabilitat i precarització deguda a la manca d’oportunitats laborals, les 
dificultats d’emancipar-se i les perspectives complicades tant a curt com a mitjà termini.  
Els eixos, programes i actuacions del PCJ 2013-2016 són els següents: 

 
 
El 13 de febrer de 2013, es va aprovar el contingut i la signatura del conveni de 
col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal en matèria de polítiques de 
joventut. La finalitat d’aquest conveni és de garantir el funcionament del SCJ, facilitar al 
Consell Comarcal les accions de les activitats subjectes al Decret 137/2003, de 10 de juny, 
de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 
anys, i fer efectiva la delegació de les facultats executives en matèria d’instal·lacions juvenils 
al Consell Comarcal. 
El 20 de juliol de 2017, el Consell Comarcal va aprovar el darrer Pla Comarcal de Joventut, 
el PCJ 2017-2020, que apostava per mantenir les mateixes línies estratègiques que el seu 



 

 

predecessor, posant especial èmfasi en la participació i l’ús tecnologies de la informació i 
la comunicació, una aposta que el nou PCJ proposa preservar, amb la finalitat de 
consolidar el treball fet en els darrers anys.  
Els eixos, programes i actuacions del PCJ 2017-2020 són els següents: 

 
El nou PCJ, hereu dels anteriors, proposa continuar treballant en la mateixa direcció que els 
PCJ anteriors, adaptant-se als canvis de la realitat juvenil de la nostra comarca i amb la 
voluntat de consolidar els programes i projectes que estan funcionant de forma adequada. 
Tot i això, també es reorganitzen les línies estratègiques i es planteja la creació de noves 
accions que s’adaptin al context actual, amb una clara vocació de servei als municipis i a la 
població jove del Vallès Oriental. 
Les línies estratègiques del PCJ 2022-2026 parteixen de la trajectòria de les polítiques 
comarcals de joventut que s’han anat consolidant al llarg dels diversos plans comarcals 
elaborats, i s’organitzen a través dels objectius estratègics següents: 

 
Cal tenir en compte que aquest PCJ s’ha elaborat en el context de la pandèmia de la 
COVID-19 i la crisi sanitària, econòmica i social que se’n deriva, que ha repercutit de manera 
particular en el col·lectiu jove. Aquesta realitat ha condicionat tant els resultats de la diagnosi 
(prèvia a la irrupció de la pandèmia) com el disseny del Pla. Per aquest motiu el PCJ es 
planteja, més que mai, com una eina dinàmica i viva, que s’haurà d’anar revisant de forma 
periòdica per tal d’adaptar-se a la realitat canviant.  
Encara és complicat dimensionar l’impacte que tindrà la pandèmia en la nostra societat, però 
tal com indica el Pla d'actuació de Joventut 2021-COVID:  

“L’impacte principal és l’augment de la pobresa, que en la crisi anterior ja va 
perjudicar principalment els grups d’edat més joves. Relacionat amb l’augment de la 
pobresa, els baixos ingressos i la incertesa laboral, en el context actual derivat de la 
COVID, també es preveu una disminució de l’emancipació i un retorn dels joves a 
la llar d’origen, així com un descens i endarreriment de la natalitat, en una 
societat, com la catalana, en què aquestes qüestions ja eren un problema social 
important. La salut, tant física com mental, també està perjudicada en períodes de 



 

 

crisi, i en l’actualitat, derivada de les mesures i restriccions per a fer front a la COVID, 
entre les persones que es troben en situacions més precàries i amb un alt grau 
d’incertesa, entre les que es troben el col·lectiu jove. Així mateix, des de fa temps, la 
infància i la joventut s’han convertit en les etapes vitals més vulnerables de les 
nostres societats. Les persones joves són, juntament amb els infants, el col·lectiu 
més empobrit.4” 

D’altra banda, en el marc de la campanya de difusió i convocatòria al Congrés de la 
Joventut 2022, la Direcció General de Joventut afirma que “Les circumstàncies derivades 
de la COVID-19 han posat de manifest que molts dels aspectes que afecten la situació de 
les persones joves són estructurals (atur, precarietat laboral, segmentació del mercat 
laboral, índex de pobresa, criminalització del col·lectiu jove, etc.) i s’agreugen en cada crisi 
socioeconòmica5”, i apunta tres grans conclusions referent a les circumstàncies generades 
per la COVID-19 en el context actual de la joventut, que són les següents: 

“La pandèmia, un accelerador del canvi social. La pandèmia de la COVID i les 
mesures associades han precipitat i han fet visibles diversos canvis que ja s’estaven 
produint en la societat, alguns dels quals tenen una afectació especial entre les 
persones joves: la consolidació d’una societat virtual, en què elements com la 
formació, el treball, la participació o el consum cultural cada cop es faran més en 
línia; l’emergència de les notícies falses i la polarització política, que es 
retroalimenten en contextos extrems i de prevalença del món virtual, i l’increment de 
les desigualtats socials, tal com s’ha explicat anteriorment. 
Una crisi en clau generacional. Des de fa temps, la infància i la joventut s’han 
convertit en les etapes vitals més vulnerables de les nostres societats. A diferència 
d’altres èpoques, en les societats actuals (marcades per les crisis econòmiques 
cícliques i la baixa despesa pública) les persones joves són, juntament amb els 
infants, el col·lectiu més empobrit. La taxa de pobresa entre els menors de 16 
anys és la més alta, seguida de la juvenil. La pobresa és un exemple de la situació de 
vulnerabilitat i de la necessitat de prioritzar la despesa pública en el col·lectiu jove. 
Un punt d’inflexió? La combinació de la concatenació de crisis econòmiques que es 
viuen en clau generacional, l’emergència climàtica i el creixement dels autoritarismes 
creen un context complicat i generen unes prospectives de dificultat per a les noves 
generacions. En aquest sentit, des del camp de la joventut interessaria abordar la 
possibilitat d’un nou contracte social en què es revisin, a partir d’un increment dels 
recursos públics disponibles, els paràmetres actuals de la solidaritat 
intergeneracional i el trànsit d’una economia basada en els fòssils i la segmentació 
laboral a un model productiu menys agressiu amb les persones i el medi 
ambient, que aprofundeixi i millori la governança.6” 

En relació amb la salut mental i emocional, i en el marc de la presentació del Programa 
específic de benestar emocional per a la infància i l’adolescència, la diputada i presidenta de 
l’àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret Sabidó, va 
afirmar el següent: 

“La pandèmia produïda per la COVID-19 ha impactat en la majoria d'aspectes 
relacionats amb la salut de la infància i l'adolescència, i hi ha evidència d'un impacte 
específicament alt en el seu benestar emocional.  
L'emergència sanitària causada ha comportat un important canvi de conductes en la 
població adolescent. L'adolescència és l'etapa clau d'experimentació i consolidació 
d'aptituds, i el confinament, les mesures de distanciament i la limitació de la llibertat 
d'acció, entre d'altres, han causat canvis en els comportaments i les relacions 
socials dels adolescents. [...] 
En aquest context, s'ha de tenir en compte també l'impacte que tenen en el benestar 
emocional dels infants i adolescents diversos eixos de desigualtat, en particular, el 
socioeconòmic i el de gènere, i altres situacions de vulnerabilitat que s'han vist 
accentuades com els riscos d'addiccions a substàncies psicoactives i a les 
tecnologies, o les conseqüències derivades de l'ús excessiu de les pantalles i de 

                                                
4 Font: Direcció General de Joventut (2021). Pla d’actuació de Joventut 2021-COVID. Generalitat de 

Catalunya, Departament de Drets Socials, Direcció General de Joventut. Pàg. 32. 
5 Font: Gencat.cat, Jovecat (2022). Cap al Congrés de la Joventut 2022. 
6 Font: Gencat.cat, Jovecat (2022). Cap al Congrés de la Joventut 2022. 
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les activitats de joc d'atzar en línia.7”        
     

2.4. El procés d’elaboració del Pla Comarcal de Joventut i metodologia 
emprada 
El procés d’elaboració del present PCJ ha servit tant per revisar les polítiques comarcals de 
joventut implementades fins al moment, com per fer una fotografia de la realitat juvenil de la 
comarca. 
El document de referència que s’ha utilitzat com a base per fer el PCJ és el d’Orientacions 
per a l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut, que estableix el següent: 

“La planificació estratègica esdevé un procés que implica la revisió i el reajustament 
constant dels mitjans disponibles per arribar a la realitat desitjada. Com que la 
planificació és un procés dinàmic, es pot diferenciar en fases: diagnosi, disseny, 
implementació i avaluació. I com que la planificació és una estratègia, representa 
implicar en la mesura del possible tots els agents que intervenen en les polítiques 
de joventut en cadascuna de les fases de la planificació.8” 

 
Font: elaboració pròpia a partir del document Orientacions per a l’elaboració del PCJ (2018) 

 
El procés d’elaboració del PCJ va iniciar-se l’any 2019, amb la Diagnosi de la realitat juvenil 
comarcal i gràcies a la incorporació temporal d’una jove en pràctiques en el marc del 
programa Joves en Pràctiques de Garantia Juvenil. Posteriorment, durant els anys 2020 i 
2021, l’Observatori - Centre d’Estudis del Vallès Oriental del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental va encarregar-se de supervisar i actualitzar el document.  
L’any 2020 es van produir canvis en l’estructura tècnica del Servei Comarcal de Joventut 
(SCJ), fet que va condicionar el desenvolupament del PCJ. És important recordar, també, 
l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en aquest procés. 
Entre els mesos d’octubre i desembre de 2021, la tècnica del SCJ ha cursat la formació 
virtual Taller de disseny del Pla Local de Joventut, un recurs promogut per l’Oficina del Pla 
Jove de la Diputació de Barcelona. 

                                                
7 Font: Diputació de Barcelona, Direcció de Serveis de Cooperació Local (2022). Dictàmen d’aprovació del 

Programa específic de benestar emocional per a la infància i l'adolescència. 
8 Font: Equip de Suport Integral al Territori (2018). Orientacions per a l’elaboració del Pla Comarcal de 
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El 4 de novembre de 2022, es va celebrar un plenari tècnic de joventut a Llinars del Vallès 
per treballar i consensuar les orientacions del disseny del PCJ 2022-2026 amb els equips de 
professionals de joventut del Vallès Oriental. 
Durant any 2022, s’ha continuat treballat en el disseny del PCJ, procurant fer-ne partícips els 
equips de professionals de joventut dels ens locals i incorporar-hi la seva perspectiva. Més 
concretement, s’han organitzat els següents espais de treball en relació al PCJ 2022-2026:  

Data Espai Contingut 

21/09/2022 
Plenari tècnic de 
joventut del Vallès 
Oriental 

Presentació, esmena i validació de les polítiques comarcals 
de joventut (eixos, programes, projectes i actuacions) 
proposades pel SCJ, a partir de les orientacions del PCJ 
consensuades al plenari tècnic del 4 de novembre de 2021. 

6/10/2022 

Reunió amb el conseller 
de joventut del Consell 
Comarcal del Vallès 
Oriental 

Presentació, esmena i validació de les polítiques comarcals 
de joventut (eixos, programes, projectes i actuacions) 
validades pel plenari tècnic de joventut del Vallès Oriental. 

2/11/2022 
Plenari polític de 
joventut del Vallès 
Oriental 

Presentació i validació de les polítiques comarcals de joventut 
(eixos, programes, projectes i actuacions) validades pel 
plenari tècnic de joventut i el conseller de joventut del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

 

3. PUNT DE PARTIDA: LA DIAGNOSI DEL PCJ 
 
La diagnosi és una anàlisi que permet conèixer quina és la realitat juvenil en el moment 
d’elaboració del PCJ. A través de dades quantitatives i aportacions qualitatives, la diagnosi 
serveix per detectar les necessitats, les mancances i potencialitats, tant de la població 
jove, com de les polítiques de joventut que s’estan implementant a la comarca.  
Aquesta fase inicial de recollida d’informació és necessària per tal d’orientar el 
desenvolupament de qualsevol tipus de planificació estratègica. Segons el document 
d’Orientacions per a l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut: 

“L’objectiu de la diagnosi comarcal és orientar el disseny del PCJ (tant des del punt 
de vista programàtic com organitzatiu). La diagnosi del PCJ ha de permetre tenir un 
coneixement clar de quina és la situació de les persones joves de la comarca i de les 
polítiques de joventut que s’hi desenvolupen, a les quals cal donar resposta des de la 
intervenció.9” 

A la Guia per elaborar la diagnosi del Pla Local de Joventut, la Direcció General de Joventut 
estructura l’elaboració de la diagnosi en quatre fases de treball, que són les següents: 
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Font: elaboració pròpia a partir del document Guia per elaborar la diagnosi del Pla Local 

de Joventut (2011) 
Cal destacar que aquest enfocament de la diagnosi no implica que s’hagin d’analitzar tots 
els àmbits vinculats al desenvolupament del projecte de vida de les persones joves, sinó que 
cal prioritzar aquells aspectes d’especial rellevància per a la població jove del Vallès 
Oriental. 
En aquesta línia, i d’acord amb el marc estratègic del PNJCat 2020, s’han prioritzat les àrees 
d’anàlisi següents que, en conjunt, explicarien la realitat juvenil i les conseqüències de la 
COVID-19 des d’una perspectiva juvenil: 

 
Font: elaboració pròpia. 

 
Així mateix, seguint el principi de transversalitat i territorialitat en les polítiques de joventut 
i l’aposta pel treball en xarxa, la informació que apareix a la diagnosi ha estat validada pels 
equips de professionals de joventut de la comarca, a través dels plenaris tècnics de joventut 
del Vallès Oriental.  
Pel que fa a la metodologia emprada en el desenvolupament general de la diagnosi, s’ha 
fonamentat en una combinació de l’aproximació qualitativa (plenaris tècnics) i quantitativa 
(enquestes i recollida de dades, amb la col·laboració l’Observatori - Centre d’Estudis del 
Vallès Oriental i altres fonts estadístiques i de diagnosi). 
 

3.1. La comarca del Vallès Oriental 



 

 

La comarca del Vallès Oriental està formada 
per 39 municipis i té una població total de 
415.789 habitants10. L’heterogeneïtat i la 
diversitat dels municipis vallesans és una de 
les principals característiques de la comarca. 
En l’àmbit demogràfic, destaca una gran 
diversitat quant a la distribució i estructura 
poblacional: trobem nuclis de població amb 
densitats poblacionals molt baixes (com 
Tagamanent, que té la densitat més baixa de 
la comarca, amb 7,5 hab./km²), i alhora 
poblacions amb densitats molt elevades (com 
Mollet del Vallès, el municipi amb la densitat 
més alta a nivell comarcal: 4.749,4 
hab./km²11). 
Al Vallès Oriental només hi ha dues 
poblacions que superen els 50.000 habitants: 
Granollers, capital comarcal amb 62.475 
habitants, i Mollet del Vallès, amb 51.151 
habitants. Aquestes dues ciutats es configuren 
com les dues centralitats comarcals més 
significatives. Les Franqueses del Vallès 
també ha incrementat la seva població en els 
darrers anys, i en el moment d’elaboració 
d’aquest Pla la seva població supera els 
20.000 habitants.  
Així doncs, a la comarca hi predominen els 
municipis de caràcter mitjà i petit-mitjà, 
amb una població inferior als 20.000 habitants. 

 

 
Font: IDESCAT 

A la taula que apareix a continuació s’hi pot apreciar la distribució de la població comarcal 
per municipis, així com el pes de la població jove d’entre 16 i 29 anys: 

Municipi 
(Ordre: de menys a més 

volum poblacional) 

Habitants 
(2021)12 

Població 15-29 
anys (2021)13 

% sobre el total de població 
15-29 anys comarcal 

                                                
10 Font: Consell Comarcal del Vallès Oriental (2021). Nota informativa “Padró d’Habitants. Avanç de dades. 

Any 2021”. Observatori - Centre d’estudis del Vallès Oriental, Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC). 
11 Font: IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya) (2021). Densitat de població. Municipis de la comarca. 

Vallès Oriental. 2021. 
12 Font: Dades aportades per l’Observatori - Centre d'Estudis del Vallès Oriental. 
13 Font: Dades aportades per l’Observatori - Centre d'Estudis del Vallès Oriental. 

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/observatori/publicacions/notes-informatives/2021/Avanc_Poblacio_Padro_Habitants_2021.pdf
https://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/observatori/publicacions/notes-informatives/2021/Avanc_Poblacio_Padro_Habitants_2021.pdf
https://www.idescat.cat/emex/?id=41
https://www.idescat.cat/emex/?id=41


 

 

 

 

 



 

 



 

 

 
 
 
El volum poblacional de cada municipi influeix directament en la seva organització i en 
condiciona tant els seus recursos, que sovint són molt limitats, com les actuacions que es 
puguin dur a terme. 
L’hetereogeneïtat i la diversitat que, com ja s’ha esmentat anteriorment, caracteritzen la 
nostra comarca plantegen una realitat que implica aspectes molt positius però que també 
genera desigualtats territorials en relació amb les polítiques i els recursos. Aquesta situació 
posa de manifest la necessitat de consorciar o mancomunar esforços, ja que sovint per 
grandària municipal resulta difícil oferir serveis amb recursos propis. 
En aquesta línia, al Vallès Oriental existeixen diferents identitats, sinergies i dinàmiques de 
treball col·laboratiu seguint una lògica territorial, concretament: 

 Mancomunitat de la Vall del 
Tenes 
Bigues i Riells, Lliçà d’Amunt, 
Lliçà de Vall i Santa Eulàlia de 
Ronçana. 

 Mancomunitat del Galzeran 
La Llagosta, Martorelles, 
Montornès del Vallès, Sant Fost 
de Campsentelles, Santa Maria de 
Martorelles, Vallromanes i 
Vilanova del Vallès. 

D’altra banda, el Baix Montseny, situat 
entre el Vallès Oriental i la Selva, amb 
Sant Celoni com a nucli, també és un 
territori amb una identitat pròpia. Està 
format pels municipis del Vallès Oriental 
següents: 
Campins, Fogars de Montclús, Gualba, 
Llinars del Vallès, Montseny, Sant Antoni 
de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de 
Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, 
Santa Maria de Palautordera, 
Vallgorguina i Vilalba Sasserra. 

 
Font: elaboració pròpia 

Respecte la distribució per edats de la població durant el 2021, aproximadament: un 16 % té 
entre 0 i 14 anys, un 21,64 % es troba entre els 15 i els 34 anys, mentre que un 24,68 % 
entre els 35 i 49 anys, un 25,79 % entre els 50 i els 69 i, finalment, un 12,28 % entre els més 
de 70 anys14. 

A continuació es presenta la distribució de la població jove a la comarca: 

Franja d’edat Nombre de persones (2021) 15 % total comarcal 

De 10 a 15 anys 30.828 7,41 % 

De 16 a 29 anys 62.485 15,03 % 

De 30 a 35 anys 27.471 6,61 % 

                                                
14 Font: IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya). Població a 1 de gener per sexe i edat. Vallès Oriental. 

2021. 
15 Font: Observatori - Centre d'Estudis del Vallès Oriental. 



 

 

SUBTOTAL 120.784 29,05 % 

 
El Vallès Oriental, situat a 30 quilòmetres de Barcelona, és la comarca més extensa dins 
del conjunt metropolità, amb 734,96 km² de superfície. Les seves característiques 
geogràfiques, així com la seva situació estratègica, han propiciat que importants eixos de 
comunicació del país travessin la comarca, tot esdevenint un node de connexió clau amb 
el conjunt de Catalunya i l’Euroregió mediterrània.  
Aquest fet, junt amb el paper difusor de la ciutat de Barcelona, la saturació de la ciutat 
comtal i el desplaçament de la indústria a les comarques del seu entorn, han propiciat no 
només el desenvolupament demogràfic del Vallès Oriental, sinó també una important 
transformació de la seva estructura productiva, caracteritzada per un pes reduït del 
sector primari, una forta industrialització i un procés de terciarització. Tanmateix, cal recordar 
que l’heterogeneïtat del territori no es limita únicament a la seva demografia, sinó que, en el 
terreny econòmic i productiu, combina zones de gran implantació industrial i urbana, amb 
zones de marcat caràcter rural.  
 

3.2. Les polítiques de joventut al Vallès Oriental 
Els anteriors PCJ van classificar els diferents municipis de la comarca en tres nivells, pel que 
fa al grau de relació entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal, amb la intenció d’agrupar 
realitats similars i poder adaptar la intervenció en cada cas. Aquest PCJ ha recuperat, 
maquetat i actualitzat la classificació, i els resultats són els següents: 

 
Font: elaboració pròpia, a partir del PCJ 2013-16. Clica aquí i accedeix al document interactiu  

 



 

 

 
Font: elaboració pròpia, a partir del PCJ 2017-20. Clica aquí i accedeix al document interactiu  

 

 
Font: elaboració pròpia. Clica aquí i accedeix al document interactiu  

 

 



 

 

El nivell 1, de color VERD, correspon als municipis amb els quals es col·labora i treballa 
conjuntament per tal de reforçar les polítiques locals de joventut, mitjançant projectes 
comuns i/o mancomunats. Aquesta relació també ha permès conèixer la realitat juvenil del 
municipi i les seves necessitats, així com la priorització d’accions i les polítiques locals de 
joventut que s’hi duen a terme. 
En el moment d’elaboració del PCJ 2022-2026, formen part d’aquest nivell un total de 25 
municipis, que són els següents: Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Caldes de Montbui, 
Campins, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, la Garriga, Granollers, Gualba, la Llagosta, 
Llinars del Vallès, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant 
Celoni, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, 
Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès. 
El nivell 2, de color GROC, està format pels municipis amb els quals s’ha mantingut certa 
coordinació i contacte estable. Es tracta de municipis que acostumen a participar dels 
plenaris i espais de treball comarcals. En alguns casos també s’han fet actuacions conjuntes 
i es coneixen alguns aspectes de la seva realitat juvenil, però amb menys profunditat que els 
municipis que formen part del nivell 1.  
En el moment d’elaboració del PCJ 2022-2026, formen part d’aquest nivell 9 municipis, que 
són els següents: Bigues i Riells, Canovelles, Cardedeu, les Franqueses del Vallès, Lliçà 
d’Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès. 
Els municipis que formen part d’aquest grup tenen trajectòria en l’àmbit de joventut: 
disposen d’estructures tècniques consolidades i aposten per les polítiques locals de joventut. 
En aquest sentit, molts d’aquests municipis tenen la capacitat de treballar de forma més 
autònoma i no necessiten participar dels convenis i serveis que ofereix el SCJ, perquè ja 
disposen de recursos propis en àmbits com promoció econòmica, educació o salut, per 
exemple.  
El nivell 3, de color TARONJA, correspon a municipis amb els quals no es manté un 
contacte estable ni es treballa de forma conjunta. Es tracta de municipis que no estan 
vinculats a les dinàmiques de treball comarcal i el Servei Comarcal de Joventut en 
desconeix les polítiques de joventut existents.  
En el moment d’elaboració del PCJ 2022-2026, formen part d’aquest nivell 5 municipis, que 
són els següents: Fogars de Montclús, Mollet del Vallès, Montseny, Sant Esteve de 
Palautordera i Vallgorguina. 
En la seva majoria, es tracta de municipis petits, sense estructura tècnica en matèria de 
joventut i que en la majoria de casos tenen administracions locals petites, amb recursos molt 
reduïts. Tot i així, cal destacar la presència en aquest darrer grup de Mollet del Vallès, el 
segon municipi més poblat de la comarca.  

 



 

 

 

 

 
 
Com es pot observar a la graella anterior, l’evolució en el període comprès entre l’any 2013 i 
el 2022 del grau de relació entre Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ens locals de la 
comarca és la següent: 

 S’ha incrementat el grau de relació amb 15 municipis. 
 S’ha mantingut el grau de relació amb 14 municipis. 
 Ha disminuït el grau de relació amb 10 municipis. 



 

 

A part de l’anàlisi dels diferents nivells de relació entre el Consell Comarcal i els ens locals 
del Vallès Oriental, aquest apartat té l’objectiu de fer una fotografia general de les polítiques 
de joventut que hi ha a la comarca.  
Més concretament, s’analitzaran els elements següents:  
 

 Municipis amb estructures tècniques de joventut 

 Municipis amb equipament juvenil 

 Municipis amb Pla Local de Joventut 

 Municipis amb convenis amb el Consell Comarcal en matèria de joventut 

 Municipis amb entitats juvenils  
 

Cal tenir en compte que, en el moment d’elaboració d’aquest Pla, l’àmbit de la joventut no té 
una dimensió estructural en el terreny local; l’execució de polítiques de joventut dels ens 
locals no és obligatòria, sinó que el seu desplegament recau en el següent: 
a. La voluntat política dels equips de govern municipals. 
b. La capacitat econòmica i financera dels ajuntaments. 
En aquesta línia, a l’hora d’analitzar les polítiques de joventut de la comarca, cal tenir en 
compte que al Vallès Oriental hi ha dues tipologies de municipis clarament diferenciades: 

 
Així doncs, tal com es va consensuar al plenari polític de joventut celebrat l’11 de maig de 
2022, les polítiques comarcals de joventut s’han de dissenyar, implementar i avaluar tenint 
en compte aquesta dualitat. El Servei Comarcal de Joventut (SCJ) ha de procurar trobar 
estratègies per adaptar-se a cada tipologia, esbrinar com fer un repartiment equitatiu dels 
recursos existents i adaptar els recursos i serveis comarcals a les necessitats i realitats de 
cada municipi. 
 
 
3.2.1. Estructures tècniques de joventut 
L’Associació Catalana de Professionals de Joventut de Catalunya (ACPJ) defineix 
“professionals de joventut” de la manera següent: 

“Les persones professionals que dediquen la seva activitat principal en l’àmbit de les 
polítiques de joventut en qualsevol municipi de Catalunya per compte propi (treball 
autònom o empresa unipersonal) o per compte d’altri en qualsevol administració, 
institució pública o privada, entitat associativa o empresa privada, i en qualsevol de 
les fórmules jurídiques que preveu l’actual legislació, a través de l’exercici de 
qualsevol tasca o treball remunerat que pugui ser inclòs en aquest sector, amb 
independència del nivell de reconeixement tècnic o de categoria professional que li 
sigui reconeguda16.”  

                                                
16 Font: Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (2018). Cens de professionals en 

l’àmbit de la joventut de Catalunya. Pàg. 8. 

https://acpj-b4f9.kxcdn.com/wp-content/uploads/2021/10/cens-professionals-joventut.pdf
https://acpj-b4f9.kxcdn.com/wp-content/uploads/2021/10/cens-professionals-joventut.pdf
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Aquest primer mapa permet visualitzar quins municipis de la comarca compten amb la figura 
de, com a mínim, una persona professional en matèria de joventut.  
Com es pot observar al mapa, hi ha cert desequilibri relacionat amb la localització 
geogràfica, en què els municipis més propers a l’Àrea Metropolitana de Barcelona o bé al 
Vallès Occidental disposen de més recursos i figures en l’àmbit de joventut, mentre que 
municipis ubicats al Baix Montseny generalment tenen menys estructures tècniques. 
Com es pot apreciar, 29 de 39 municipis disposen d’aquesta estructura tècnica, xifra que 
suposa una cobertura del 74,36 %. Però darrere d’aquesta dada hi ha aspectes que convé 
analitzar amb més profunditat per comprendre millor la situació de partida i les necessitats 
que se’n deriven.  
Per començar, cal tenir en compte que tot i comptar amb la Llei de polítiques de joventut, no 
hi ha cap normativa ni legislació que reguli el nombre i les ràtios mínimes de 
professionals de joventut amb què hauria de comptar cada municipi en funció de les seves 
característiques. Com s’ha esmentat anteriorment, les polítiques de joventut queden 
condicionades a la voluntat política i els recursos de cada ajuntament, fet que genera 
desigualtats en el territori. 
Entre els mesos de maig i juny de 2022, el SCJ ha estudiat les condicions laborals en què 
treballen els equips de professionals de joventut del Vallès Oriental mitjançant un 
qüestionari, que ha comptat amb la participació d’un total de 48 professionals de joventut17. 
A continuació s’exposen les conclusions més destacades de l’esmentat estudi: 

 Alguns municipis de la comarca compten amb professionals de joventut que tenen 
una dedicació horària parcial, sigui pel tipus de contractació o perquè compaginen 
les tasques de joventut amb tasques d’altres regidories, com ara cultura, esports o 
infància. Si bé aquest és un aspecte que podria afavorir la interdepartamentalitat i la 
transversalitat de les accions de joventut, en realitat se sol traduir en sobrecàrregues 
de feina i estrès. 

 L’externalització, les categories professionals i els convenis col·lectius, mitjançant els 
quals es vehiculen les contractacions d’una gran part de professionals de joventut 
indiquen certa precarització. A la nostra comarca destaca la presència de 
professionals que executen tasques i funcions corresponents a categories superiors 
a les que els corresponen per contracte laboral. 

                                                
17 El document complert d’anàlisi dels resultats d’aquest estudi es pot consultar a l’Annex 2 d’aquest PCJ. 

https://docs.google.com/document/d/1GnlyOegRwEvIzIUsInDG6jyW-aq1fAN0Z2qZU-PIXkU/edit#heading=h.xrbtdxctnclg


 

 

 D’altra banda, la majoria de professionals de joventut del Vallès Oriental que han 
respost el qüestionari tenen una antiguitat inferior als 5 anys, dada que reflecteix 
nivells alts de rotació en els equips de joventut, especialment en professionals que 
fan intervenció directa amb joves. Aquesta realitat es considera una amenaça, 
donada la importància del vincle en una relació socieducativa. 

 També cal tenir en compte els diferents rols i perfils professionals existents en l’àmbit 
de joventut: personal tècnic, informador, dinamitzador, educació al carrer, etc. Al 
Vallès Oriental hi ha moltes diferències pel que fa al nombre de professionals de 
joventut de què disposa cada ajuntament, un factor que no sempre es correspon 
amb el volum poblacional del municipi. 

✍️ CONCLUSIÓ 

En el moment d’elaboració d’aquest PCJ, la cobertura territorial pel que fa a estructures 
tècniques de joventut és del 74,36 %, xifra que posa de manifest l’interès i el compromís de 
la comarca en executar polítiques de joventut. 
Tot i això, aquesta dada no reflecteix la qualitat d’aquestes estructures pel que fa a les 
condicions laborals dels equips professionals, ni tampoc el desequilibri territorial present al 
Vallès Oriental en matèria de joventut.  
En aquest sentit, s’han detectat dues necessitats principals, que plantegen els reptes 
següents: 
a. Des del punt de vista estructural, es posa en evidència la necessitat d’avançar cap a 
una reforma de la Llei de polítiques de joventut, tant per assegurar que els ens locals 
disposin de les estructures tècniques mínimes per desenvolupar polítiques de joventut, com 
per dotar del reconeixement adequat als i les professionals de joventut. A continuació es 
detallen algunes propostes que ha fet el territori amb relació a la modificació de la llei: 

i. Regular l'obligatorietat de l'execució de polítiques locals de joventut. 
ii. Definir les ràtios de nombre de professionals de joventut, dedicació horària i disposició 

d’equipaments juvenils que cal que hi hagi, com a mínim, a cada municipi (equivalent a la Llei de 
serveis socials). 

iii. Que sigui equivalent a la Llei de serveis socials pel que fa a ràtios i 
professionals/equipaments juvenils. 

iv. Determinar unes condicions laborals dignes: jornades completes, horaris més compactes 
que permetin conciliació familiar i social, sous i categories com la resta de personal tècnic 
municipal, etc. 

v. Fomentar la contractació directa dels i les professionals de joventut, en detriment de la 
privatització dels serveis i la precarització de les condicions laborals en què treballen les 
professionals externalitzades, per oferir la possibilitat de millorar les seves vides.  

vi. Assegurar que dins la jornada laboral dels i les professionals de joventut, més enllà dels 
horaris d’intervenció directa, també hi hagi hores per fer gestió interna. 

b. En l’àmbit comarcal, cal continuar oferint convenis de col·laboració (tant en règim 
d’assistència tècnica com de descentralització de recursos comarcals) als diferents 
ajuntaments, especialment a aquells sense estructures tècniques pròpies en matèria de 
joventut, per donar suport i potenciar el desplegament de polítiques de joventut a tota 
la comarca. 

 
3.2.2. Plans locals de joventut 
De la mateixa manera que el PCJ d’àmbit comarcal, els Plans Locals de Joventut (PLJ) són 
una eina de planificació estratègica que serveix per abordar totes les qüestions de joventut 
des de punt de vista local. Com defineix la infografia de la guia “Orientacions per a l'aplicació 
dels principis rectors del PNJCat en les polítiques locals de joventut” de la Direcció General 
de Joventut i Agència Catalana de la Joventut, un PLJ és un instrument que:  

 Aporta legitimitat a les polítiques municipals de joventut. 
 Posiciona les intencionalitats de les polítiques de joventut. 



 

 

 Genera espais de treball amb joves, diferents àrees de l’Ajuntament i altres agents 
en relació. 

 Facilita l’organització i la coordinació dels recursos. 
 Estableix un full de ruta de les polítiques de joventut i en facilita el seguiment. 
 Afavoreix la participació i la dinamització del municipi. 
 Genera uns aprenentatges i posen en valor el col·lectiu juvenil. 

 

 
Font: Elaboració pròpia. Clica aquí i accedeix al document interactiu  

 
Al 2022, 28 dels 39 municipis del Vallès Oriental disposen de PLJ vigent o bé estan en 
procés d’elaboració, amb previsió d’aprovar-lo abans que acabi l’any. En altres paraules, un 
71,79 % dels serveis municipals de joventut té incorporada la metodologia de planificar les 
polítiques locals de joventut a 4 anys vista. 
Un element important a tenir en compte és que disposar del PLJ és un requisit per poder 
optar al finançament que ofereix el Departament de Drets Socials per desplegar polítiques 
locals de joventut mitjançant la fitxa 43.1 del Contracte Programa 2022-26, de programes i 
serveis juvenils. 
Com és lògic, hi ha una correlació evident entre la disposició d’estructures tècniques de 
joventut i de Pla Local de Joventut, amb l’excepció dels municipis següents: la Roca del 
Vallès, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Fost de Campsentelles. 

✍️ CONCLUSIÓ 

Tot i comptar amb una cobertura del 71,79 % de PLJ vigents o en procés d’elaboració a la 
comarca, es reitera la necessitat que el PCJ pari especial atenció als municipis restants 
(que suposen un 28,21 %), que no compten amb estructures ni polítiques locals de 
joventut planificades. Dissenyar actuacions que posin el focus i s’adrecin als ajuntaments i 
a les persones joves d’aquests territoris ajudarà a mitigar els desequilibris i desigualtats 
existents a la comarca en les polítiques de joventut. 

 
3.2.3. Equipaments juvenils 
La publicació “Els equipaments juvenils. Reflexions, certeses i reptes” de la Diputació de 
Barcelona inicia l’apartat sobre el rol dels equipaments juvenils amb la reflexió següent: 

“La joventut és una etapa ben definida de la vida, amb sentit per si mateixa i que gira 
al voltant de la construcció de la identitat individual, l’emancipació personal i la plena 
inserció en la comunitat social.  



 

 

Convé recordar, però, que «la joventut» com a concepte és una construcció social i 
cultural i que, per tant, no hi ha una única i immutable manera de ser jove; podem 
descriure innombrables perfils que, a més, es van modificant amb el pas del temps, 
tant pel creixement i l’evolució dels individus com per les transformacions de l’entorn. 
El canvi és, per tant, un element inseparable de la condició juvenil. 
Per reeixir en el trànsit per aquesta etapa canviant de la vida és desitjable que els 
joves disposin de recursos i d’acompanyament, i l’Administració hi té un paper 
essencial, a l’hora de garantir-los. 
Més enllà de les polítiques genèriques d’educació, salut, treball o habitatge, aquest 
paper de suport i acompanyament als joves s’ha traduït en informació i orientació, 
promovent la socialització extraescolar i facilitant-los l’accés a diverses formes d’oci. 
Els equipaments juvenils han proveït tradicionalment aquesta oferta de serveis a 
través de moltes i diverses fórmules, adaptades a cada context, i han contribuït 
fortament a fer visibles i aprehensibles les polítiques locals de joventut. Per això, 
entre moltes altres raons, continua sent necessari que els municipis disposin d’un 
espai de referència per als joves que faci aquest paper.18” 

 
Font: elaboració pròpia. Clica aquí i accedeix al document interactiu  

Al Vallès Oriental, 27 de 39 municipis disposen d’equipaments juvenils, un 69,23 %. La 
distribució és similar a la dels mapes anteriors: es torna a observar una diferència 
significativa entre els municipis més propers a l’Àrea Metropolitana de Barcelona o al Vallès 
Occidental i els que formen part del Baix Montseny.  
En aquest sentit, la majoria de municipis del Baix Montseny no disposa d’equipaments 
juvenils. De fet, només 4 municipis dels 13 que en formen part tenen un equipament juvenil, 
xifra que representa un 30,77 %.  
Aquest fenomen és molt diferent a la realitat dels municipis de la comarca, on el nombre de 
municipis que disposen d’equipament juvenil és molt superior i representa el 88,46 %. De 
fet, només hi ha 3 municipis de 26 que no tenen cap equipament de referència per a la 
població jove: la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles i Tagamanent.  
Els serveis d’informació, orientació i assessorament juvenil (SIOAJ) són equipaments 
públics i gratuïts adreçats específicament al col·lectiu jove i que ofereixen diferents graus 
d’informació d’interès juvenil en àmbits com el treball, l’educació, l’habitatge, la salut i el 
benestar, la participació o la mobilitat internacional.  

                                                
18 Font: Diputació de Barcelona (2017). Els equipaments juvenils. Reflexions, certeses i reptes. Col·lecció 

Eines. Sèrie Benestar i Ciutadania. Pàg. 9-10. 

https://www.diba.cat/documents/95670/31989600/equipaments_juvenils_web.pdf


 

 

Els SIOAJ formen part de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), impulsada per la 
Generalitat de Catalunya, i es classifiquen en oficines joves (OJ) i punts d’informació 
juvenil (PIJ). 

“Una oficina jove és un servei d’informació, orientació, assessorament i 
acompanyament d’abast comarcal que integra, d’una banda, un conjunt de serveis 
d’informació i orientació i, d’altra banda, uns serveis especialitzats d’assessorament 
en temes com el treball, la salut, l’educació, l’habitatge i la mobilitat internacional. Les 
oficines joves les trobaràs a la capital de la teva comarca. 
Un punt d’informació juvenil és un servei, normalment d’abast municipal, que 
ofereix informació, orientació i, en alguns casos, també assessorament, 
acompanyament i tramitació de serveis. Els PIJ els pots trobar a molts municipis de 
Catalunya. 
Els punts forts d’aquests serveis és oferir informació, orientació i assessorament 
juvenil de qualitat. Hi treballen professionals que atenen els i les joves de manera 
personalitzada. Tenen en compte les teves demandes, t’ajuden a generar 
coneixement i a informar-te de totes les oportunitats que tens al teu abast per dur a 
terme el projecte que hagis pensat. Tots i totes les joves hi tenen cabuda, siguin com 
siguin, vinguin d’on vinguin i necessitin el que necessitin. Es treballa per la igualtat 
d’oportunitats!19”  

Els SIOAJ són punts de referència que afavoreixen l’emancipació juvenil i ofereixen 
acompanyament en els processos de transició i construcció del projecte de vida de les 
persones joves.  
Els PIJ municipals són serveis que ofereixen atenció personalitzada amb un alt component 
de proximitat i territorialitat. Tot i així, les persones joves que resideixen a municipis sense 
PIJ poden adreçar-se a l’OJ per satisfer les seves demandes i necessitats d'informació i 
acompanyament. 

✍️ CONCLUSIÓ 

Al Vallès Oriental hi ha una presència important d’equipaments adreçats a la població jove, 
amb una cobertura del 69,23 %. De tota manera, cal valorar quines són les condicions 
d’aquests equipaments (espai i aforaments, distribució, infraestructura, recursos, etc.) i tenir 
present, altra vegada, el desequilibris territorials. En aquests séntit, s’han detectat les 
principals línies a treballar següents: 
a. Fer visites al territori per conèixer els equipaments juvenils, les seves potencialitats 
i mancances. 
b. Plantejar estratègies per contrarestar el desequilibri territorial que hi ha a la 
comarca en relació amb la distribució d’equipaments juvenils. 
c. Oferir convenis de descentralització de l’Oficina Jove, especialment als municipis 
que no tenen punts d’informació juvenil. 
d. Treballar la relació i potenciar la col·laboració entre OJ i PIJ del Vallès Oriental. 

 
3.2.4. Convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal en matèria de joventut 

                                                
19 Font: Gencat.cat, Jovecat (2022). Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil. 

https://jovecat.gencat.cat/ca/orfes/xnej/


 

 

 
Font: elaboració pròpia. Clica aquí i accedeix al document interactiu  

 
Per pal·liar els efectes que s’han anat veient en els punts anteriors, el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, mitjançant el SCJ, ofereix diferents convenis de col·laboració als municipis 
del Vallès Oriental. Si bé és cert que qualsevol municipi de la comarca pot sol·licitar aquests 
convenis, cal tenir en compte que han estat especialment dissenyats pensant en els 
municipis amb menys infraestructura i recursos en l’àmbit de les polítiques de joventut.  
En aquesta línia, mitjançant el mapa, es pot observar com part dels municipis que en els 
punts anteriors presentaven més mancances, es veuen reforçats mitjançant aquests 
convenis. Cal destacar, però, que hi continua havent un gruix de municipis que no disposa 
de serveis o personal en matèria de joventut, i que tampoc han establert convenis de 
col·laboració amb el Consell Comarcal. 

Municipis sense estructures tècniques en 
joventut que han subscrit convenis de 

col·laboració 

 Municipis sense estructures tècniques en 
joventut que NO han subscrit convenis de 

col·laboració 

1. Campins 
2. La Roca del Vallès 
3. Sant Antoni de 
Vilamajor 
4. Sant Pere de 
Vilamajor 

5. Santa Maria de 
Martorelles 
6. Tagamanent 
7. Vilalba Sasserra 

 1. Fogars de Montclús 
2. Montseny 
3. Sant Esteve de Palautordera 
4. Vallgorguina 

 
Els convenis de col·laboració que ofereix el Consell Comarcal en matèria de joventut són els 
següents: 

3.2.4.1. Assistència tècnica en matèria de joventut 
La Guia de serveis del Consell Comarcal del Vallès Oriental inclou, en l’àmbit de joventut, la 
possibilitat de prestar assistència tècnica per fomentar el desenvolupament de les polítiques 
de joventut als municipis. Aquesta assistència es materialitza en la contractació d’un/a 
tècnic/a de joventut compartida entre el Consell Comarcal i els ajuntaments participants del 
conveni. 
L’assistència tècnica en matèria de joventut s’adreça a municipis que no tenen estructures 
tècniques pròpies, però que tenen la voluntat d’executar polítiques de joventut. Amb la 
signatura del conveni de col·laboració s’acorden les hores setmanals de dedicació per part 
d’aquest/a professional i l’import que ha d’aportar cada ajuntament implicat. 



 

 

El Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25, mitjançant la fitxa 43.2, subvenciona la 
figura de personal tècnic compartit a municipis menors de 5.000 habitants, sempre que la 
suma de les poblacions dels municipis beneficiaris d’aquesta assistència tècnica compartida 
no superi els 10.000 habitants.  
Des de DGJ es recomana que els i les professionals compartides en l’àmbit de joventut 
s’implementin a partir d’aliances territorials i prestin servei a municipis territorialment 
pròxims, idealment veïns. D’aquesta manera, el seu impacte serà més rellevant. 
Tot i així, si hi ha municipis amb més volum poblacional que volen gaudir d’aquesta 
assistència es pot fer una reunió individualitzada amb cadascun dels municipis per veure 
quina és la situació de partida i quin suport es pot oferir. 
Gualba disposa d’aquesta assistència des del 2018, i el passat 2 de maig, la Roca del 
Vallès va adherir-se a la iniciativa. De cara al 2023, els municipis que han mostrat interès en 
sol·licitar assistència tècnica en matèria de joventut són els següents: Sant Antoni de 
Vilamajor i Santa Maria de Martorelles. 

 

3.2.4.2. Descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental 
L’Oficina Jove del Vallès Oriental és un servei públic i gratuït d’informació, orientació i 
assessorament especialitzat per a les persones joves de la comarca, que ofereix atenció 
personalitzada. Està ubicada al GRA, l’equipament juvenil de Granollers i es gestiona de 
forma col·laborativa entre la Direcció General de Joventut, l’Ajuntament de Granollers i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
La voluntat de l’Oficina Jove és poder-se descentralitzar al màxim de municipis de la 
comarca, amb la finalitat de fomentar la igualtat d’oportunitats, la proximitat i 
l’accessibilitat, així com el treball en xarxa. La proposta inclou diferents possibles línies 
d’actuació, adaptables a les necessitats de cada municipi, i deixant la porta oberta a poder 
plantejar noves actuacions en cas que el municipi ho requereixi. 
Als municipis on l’Oficina Jove està descentralitzada, les tècniques es coordinen i treballen 
transversalment amb els diferents agents que incideixen en la realitat i els processos 
d’emancipació juvenil d’àmbit local, per tal de fer una intervenció aterrada a cada territori. 
Durant el 2021, i arran dels aprenentatges adquirits i les necessitats detectades durant els 
anys de consolidació del servei descentralitzat, així com de l’impacte de la pandèmia, s’ha 
començat a treballar en un servei més integral. Les tècniques descentralitzades esdevenen 
agents de referència de l'Oficina Jove al municipi, i han constatat que moltes consultes 
rebudes connecten l’educació i el treball. També són moltes les persones que per poder 
cobrir les necessitats exposades a l’inici de la consulta o l’atenció necessiten un 
acompanyament previ cap al benestar emocional i/o suport en la construcció del seu 
projecte de vida, tenint en compte la seva realitat particular. 
Mitjançant l’establiment d’aquesta tipologia de conveni de descentralització, una de les 
tècniques de l’Oficina esdevé la referent de l’Oficina Jove pel que fa a la informació, 
l’orientació i l’assessorament juvenil al municipi, dedicant-hi unes hores mensuals 
consensuades entre ambdues parts per realitzar tasques d’atenció i també de gestió interna. 
L’any 2022 s’han signat convenis de descentralització de l’Oficina Jove amb 23 municipis de 
la comarca, que són els següents: Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Caldes de Montbui, 
Campins, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, la Garriga, la Llagosta, Llinars del 
Vallès, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, 
Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, 
Tagamanent, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès. 

 

✍️ CONCLUSIÓ 



 

 

En el moment d’elaboració d’aquest PCJ, un 64,10 % dels municipis de la comarca ha 
subscrit convenis de col·laboració en matèria de joventut amb el Consell Comarcal. La 
valoració d’aquesta xifra és positiva, tenint en compte que molts municipis treballen les 
polítiques de joventut de forma autònoma i que no necessiten el suport que proposen 
aquests convenis perquè ja disposen d’estructures pròpies. 
Assistència tècnica en matèria de joventut 
Per continuar treballant en el reequilibri territorial, es considera rellevant sol·licitar reunions 
individualitzades amb els càrrecs electes responsables de les regidories de joventut dels 
municipis que, en el moment d’elaboració d’aquest Pla, no executen polítiques locals de 
joventut, per tal de: 

 Generar vincle i referència. 
 Conèixer cada realitat municipal i les seves necessitats. 
 Presentar el SCJ i les polítiques comarcals de reforç als ajuntaments.  

Descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental 
Mitjançant aquest Pla, i amb l’objectiu de plantejar estratègies de reequilibri territorial per 
fomentar la igualtat d’oportunitats, el SCJ es planteja el repte de procurar subscriure 
convenis de col·laboració per a la descentralització de l’Oficina Jove (OJ) del Vallès 
Oriental amb tots els municipis que no tenen Servei d’Informació, Orientació i 
Assessorament Juvenil (SIOAJ) propi, per tal d’acostar la informació juvenil a totes les 
persones joves de la comarca. 
La situació de partida és la següent: 

Municipis que ofereixen informació juvenil 
(🤝 = SIOAJ propi / 🤝= conveni de descentralització de 
l’OJ) 

 Municipis que no ofereixen 
informació juvenil 

 

1. Aiguafreda 🤝🤝 
2. L’Ametlla del Vallès 
🤝🤝 
3. Bigues i Riells 🤝 
4. Caldes de Montbui 🤝🤝 
5. Campins 🤝 
6. Canovelles 🤝 
7. Cànoves i Samalús 🤝 
8. Figaró-Montmany 🤝 
9. Les Franqueses del 
Vallès 🤝 
10. La Garriga 🤝🤝 
11. Granollers 🤝 
12. La Llagosta 🤝🤝 
13. Lliçà d’Amunt 🤝 
14. Llinars del Vallès 🤝🤝 
15. Mollet del Vallès 🤝 
16. Montmeló 🤝 

17. Montornès del Vallès 🤝 
18. Parets del Vallès 🤝 
19. La Roca del Vallès 🤝 
20. Sant Antoni de Vilamajor 
🤝 
21. Sant Celoni 🤝 
22. Sant Feliu de Codines 🤝🤝 
23. Sant Fost de 
Campsentelles 🤝 
24. Sant Pere de Vilamajor 🤝 
25. Santa Eulàlia de Ronçana 
🤝🤝 
26. Santa Maria de 
Martorelles 🤝 
27. Santa Maria de 
Palautordera 🤝🤝 
28. Tagamanent 🤝 
29. Vallromanes 🤝 
30. Vilalba Sasserra 🤝 
31. Vilanova del Vallès 🤝 

 1. Cardedeu 
2. Fogars de Montclús 
3. Gualba 
4. Lliçà de Vall 
5. Martorelles 
6. Montseny 
7. Sant Esteve de Palautordera 
8. Vallgorguina 

 

   

79,49 %  20,51 %  

 

 
3.2.5. Entitats juvenils 
L’article 2 de la Llei de polítiques de joventut, defineix la participació juvenil com “el conjunt 
d’accions i de processos que generen entre les persones joves la capacitat de decidir sobre 
el seu entorn, les seves relacions i el seu desenvolupament personal i col·lectiu, i per a 
intervenir-hi i transformar-los”. La Llei també concreta que aquesta participació es pot dur a 
terme de forma individual o bé col·lectiva, a través d’entitats juvenils o grups de joves.  



 

 

En aquest sentit, la Llei de polítiques de joventut assenyala que la participació juvenil s’ha de 
fomentar tenint en compte una doble perspectiva: 

 
Font: elaboració pròpia, en base a la Llei de polítiques de joventut. 

 
En aquest context, les entitats juvenils són les següents: 

 
Font: elaboració pròpia, en base a la Llei de polítiques de joventut. 

Mitjançant l’Ordre de 31 d’octubre de 1985, la Generalitat de Catalunya va crear el Cens 
d’entitats juvenils per cobrir la necessitat de tenir un coneixement real i permanent de les 
entitats juvenils catalanes i del món associatiu juvenil català en general i de comptar amb 
una eina que permetés fer un bon control en la gestió dels ajuts públics a aquestes 
entitats20.  
Poden inscriure’s al Cens d’entitats juvenils les associacions juvenils, els consells locals de 
joventut, les seccions juvenils d’altres associacions o entitats i les entitats prestadores de 
serveis a la joventut. 
Entre les diferents competències delegades de la Generalitat de Catalunya que té 
assignades el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de joventut, hi ha la tasca de 
fer el seguiment i l’actualització del registre de les entitats juvenils, i assessorar-les en 
el que calgui. 

                                                
20 Font: Catalunya. Ordre BSF/12/2014, de 23 de gener, del Cens d'entitats juvenils. Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, del 29 de gener de 2014, núm. 6550. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=653453


 

 

 
Font: elaboració pròpia, en base al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut. Clica aquí i 

accedeix al document interactiu  
Al Vallès Oriental hi ha un total 56 entitats juvenils inscrites al Cens d’entitats juvenils de la 
Direcció General de Joventut, que són les següents: 

Municipi 
(Ordre: 

alfabètic) 
Nom de l’entitat Àmbit 

d’actuació 
Correu electrònic 

de contacte  Pàgina web 

Aiguafre
da 

ESPLAI PICA PINS Esplai 
esplaipicapins@gm

ail.com  
http://www.fundesplai.org  

Ametlla 
del 
Vallès  

GEPA - GRUP D'ESPLAI 
DEL PRINCIPAT DE 

L'AMETLLA 
Esplai 

grupesplaigepa@g
mail.com  

https://grupesplaigepa.wix
site.com/esplaigepa  

CASAL DE JOVES EL 
CRIT 

Casal de joves X X 

Bigues i 
Riells 

AGRUPAMENT 
ESCOLTA MASPONS I 

ANGLASELL 
Escoltisme 

masponsianglasell
@escoltesiguies.cat

  
X 

Caldes 
de 
Montbui 

CREU ROJA CALDES DE 
MONTBUI/PALAU-

SOLITÀ I PLEGAMANS 

Serveis socials i 
assistencials 

X X 

ESPLAI GRIFOLL Esplai 
esplaigrifoll@gmail.

com  
http://esplaigrifoll.entitatsd

ecaldes.cat  

AGRUPAMENT 
ESCOLTA EL 
PASQUALET 

Escoltisme 
cauelpasqualet@g

mail.com  

http://https://www.faceboo
k.com/agrupamentescolta

elpasqualet/  

LA GUSPIRA 
CALDERINA 

Casal de joves 
laguspiradecaldes@

gmail.com  
X 

ASSOCIACIO L'OLLA 
ESPAI DE LLEURE 

EDUCATIU 
Esplai 

espailolla@gmail.co
m  

http://www.fundesplai.org  



 

 

Canovel
les 

ASSOCIACIÓ 
ASSEMBLEA JOVE 

KNDURGNT 
Casal de joves 

kndurgnt@gmail.co
m  

X 

Cardede
u 

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
ESPLAI BRUIXES I 
BRUIXOTS DELS 
ESCORRELOTS 

Esplai 
esplai@bruixesibrui

xots.org  
X 

AGRUPAMENT 
ESCOLTA I GUIA 

ROCAFORT 
Escoltisme 

rocafort@escoltesig
uies.cat  

X 

ASSOCIACIÓ PAS 
AMICS DEL CAMÍ - 

SERVEIS DE 
PARTICIPACIÓ I 
SOSTENIBILITAT 

Excursionista pas@elcami.org  http://www.elcami.cat/  

Franque
ses del 
Vallès  

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
COL·LECTIU 

ROCKALLERONA 
Casal de joves X 

http://www.rockallerona.co
m  

EDUCATIVA ESPÍRALL Esplai 
associacio.espirall

@gmail.com  
X 

Garriga  

AGRUPAMENT 
ESCOLTA I GUIA 
MOSSÈN JAUME 

OLIVERAS 

Escoltisme 
jaumeoliveras@esc

oltesiguies.cat  
http://caulagarriga.wixsite.
com/aeigjaumeoliveras  

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
PROJECTE MEXCLA'T 

Cultural i artístic 
projectemexclat@g

mail.com  
X 

Granolle
rs 

MEG - DEMARCACIÓ 
DEL VALLÈS I 

MARESME 

Coordinació 
d'Entitats 

vallesmaresme@es
coltesiguies.cat 

http://vallesmaresme.escol
tesiguies.cat 

OJE GRANOLLERS 
(HOGAR CONDESTABLE 

DE PORTUGAL) 
Excursionista X X 

CREU ROJA JOVENTUT 
- GRANOLLERS 

Serveis socials i 
assistencials 

X X 

GRUP DE COLÒNIES 
MARE DE DÉU DE 

FÀTIMA 
Esplai 

fatimacolonies@gm
ail.com  

http://www.coloniasfatima.
com  

ACCIÓ DE COLÒNIES 
SANT ESTEVE 

Esplai 
coloniessantesteve

@gmail.com  
http://www.coloniessantest

eve.org  

AGRUPAMENT 
ESCOLTA I GUIA SANT 

ESTEVE 
Escoltisme 

santesteve@escolte
siguies.cat  

http://www.aesantesteve.tk
  

SECCIÓ INFANTIL I 
JUVENIL DE 

L'AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA DE 

GRANOLLERS 

Excursionista X http://www.aeg.cat  

LLEURE VALLDORIOLF 
Serveis a joves 

amb discapacitat 
X X 



 

 

ESPLAI GUAI! DE 
PALOU 

Esplai 
esplaiguai@gmail.c

om  
http://www.esplaiguai.org  

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
STREET STYLERS 

BREAKDANCE 
Cultural i artístic 

streetstylersorg@g
mail.com  

X 

ESPLAI D'ASSÍS Educatiu 
esplaidassis@gmail

.com  
X 

La 
Llagost
a  

ESPLAI ASPAYFACOS 
Serveis a joves 

amb discapacitat 
aspayfacos@gmail.

com  
X 

CLUB D'ESPLAI 
DIVERSIÓ I JOC (DIJOC) 

Esplai 
esplai.dijoc@gmail.

com  
http://www.esplai.org  

CREU ROJA JOVENTUT 
- LA LLAGOSTA 

Serveis socials i 
assistencials 

X X 

Lliçà 
d'Amunt 

GRUP D'ESPLAI LLIÇÀ 
D'AMUNT 

Esplai 
bustia@esplaillica.c

at  
http://www.esplaillica.cat  

Garriga  

AGRUPAMENT 
ESCOLTA I GUIA 
MOSSÈN JAUME 

OLIVERAS 

Escoltisme 
jaumeoliveras@esc

oltesiguies.cat  
http://caulagarriga.wixsite.
com/aeigjaumeoliveras  

Lliçà de 
Vall 

GRUP PARROQUIAL 
D'ESPLAI LLIÇÀ DE 

VALL 
Esplai 

gep.monitors@gmai
l.com  

http://www.esplaigep.com/  

Llinars 
del 
Vallès 

SECCIÓ INFANTIL I 
JUVENIL DEL CENTRE 
EXCURSIONISTA DE 

LLINARS DEL VALLÈS  

Excursionista 
infantilijuvenil.cellv

@gmail.com 
X 

Martorel
les 

AGRUPAMENT 
ESCOLTA GALZERAN 

Escoltisme 
aegalzeran@agrupa
ments.escoltes.org  

http://https://www.faceboo
k.com/agrupamentescolta.

galzeran/  

Mollet 
del 
Vallès 

MIJAC-MOLLET Esplai 
irene.rico25@gmail.

com  
X 

CENTRE D'ESPLAI 
XIVARRI 

Esplai 
cesplaixivarri@gmai

l.com  
http://www.esplaixivarri.org

/  

SECCIÓ INFANTIL I 
JUVENIL DEL CLUB 

MUNTANYENC MOLLET 
Excursionista X http://www.cmmollet.cat/  

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
ESPLAI TUAREG 

Esplai 
esplai.tuareg72@g

mail.com  
X 

APA TALLER 
ALBORADA. CENTRE 

DE LLEURE 

Serveis a joves 
amb discapacitat 

X 
http://www.talleralborada.c

om/  

ASSOCIACIÓ ALB-BOSC 
DE PARES, MARES I 

TUTORS DE PERSONES 
AMB DISMINUCIÓ 

PSÍQUICA 

Serveis a joves 
amb discapacitat 

jjpoblador.55@gmai
l.com  

X 



 

 

CAN VILA GRUP DE 
LLEURE 

Serveis a joves 
amb discapacitat 

mnemerosky@hotm
ail.com  

X 

Montme
ló 

ESPLAIA'T. CLUB 
INFANTIL I JUVENIL DE 

MONTMELÓ 
Esplai 

cij.esplaiat@gmail.c
om  

http://www.esplai.org  

Montorn
ès del 
Vallès 

ESPLAI PANDA Esplai 
esplaipanda@gmail.

com  
http://www.esplai.org  

Parets 
del 
Vallès 

AGRUPAMENT 
ESCOLTA I GUIA SANT 

JAUME 
Escoltisme 

santjaume@escolte
siguies.cat  

http://www.aeigparets.org  

Roca 
del 
Vallès  

GRUP D'ESPLAI LA 
XIRUCA 

Esplai 
esplailaxiruca@gma

il.com  
X 

CASAL SANTA MARIA 
DEL JAIRE 

Esplai 
casal.jaire@gmail.c

om  
X 

A PARTS IGUALS Educatiu 
lleureiesport@gmail

.com  
http://www.apartsiguals.co

m  

Sant 
Celoni 

CREU ROJA JOVENTUT 
- SANT CELONI 

Serveis socials i 
assistencials 

X X 

GRUP JOVE DEL 
CENTRE 

EXCURSIONISTA SANT 
CELONI 

Excursionista X http://www.elcesc.org/  

AGRUPAMENT 
ESCOLTA I GUIA EROL 

Escoltisme 
erol@escoltesiguies

.cat  
http://www.erol.cat  

Sant 
Feliu de 
Codines 

AGRUPAMENT 
ESCOLTA MAKALU 

Escoltisme 
aemakalu@agrupa
ments.escoltes.org  

http://https://www.faceboo
k.com/aemakalu/  

Santa 
Eulàlia 
de 
Ronçan
a 

APINDEP-INTEGRACIÓ 
DE  PERSONES AMB 

DISCAPACITAT 

Serveis a joves 
amb discapacitat 

apindep@gmail.co
m  

www.apindep.santaeulaliar
oncana.cat  

GRUP D'ESPLAI DE 
SANTA EULÀLIA DE 

RONÇANA 
Esplai 

esplaiers@gmail.co
m  

X 

Santa 
Maria de 
Palautor
dera 

AGRUPAMENT 
ESCOLTA I GUIA 

BERNAT PERPUNTER 
Escoltisme 

bernatperpunter@e
scoltesiguies.cat  

X 

Vilanov
a del 
Vallès 

ESPLAI KUMBARRAUXA 
(TERRA DE LLEURE) 

Esplai 
esplaiterralleure@g

mail.com  
http://esplaiterralleure.blog

spot.com.es/  

 
Com és lògic, hi ha una major presència d’entitats a les dues ciutats més poblades: 
Granollers i Mollet del Vallès. També es pot observar una major presència d’entitats juvenils 
a la part sud de la comarca, especialment en aquells municipis que tenen més volum 
poblacional de joves. El fet d’estar a prop dels nuclis més grans i comptar amb un bagatge 
històric en el camp de l’activisme i el teixit associatiu, són dos factors que potencien la 
possibilitat de creació d’altres associacions.  



 

 

Un altre element clau que impulsa i dona suport a l’existència d’entitats juvenils als municipis 
és la presència de serveis municipals de joventut i equipaments juvenils. La lògica i les 
dinàmiques de funcionament dels espais joves i el desplegament de polítiques locals de 
joventut, en general, suposen un actiu per al foment de la cultura participativa i associativa 
entre les persones joves que en són beneficiàries. 
Més enllà de les entitats juvenils constituïdes jurídicament, a l’hora de preveure i 
dimensionar la participació juvenil a la nostra comarca, cal tenir en compte que hi ha un 
nombre important de grups organitzats de joves que no estan registrats i que funcionen de 
forma informal. De fet, la diagnosi d’aquest Pla detecta un canvi generacional de les formes 
de participació juvenil, i una clara tendència cap a formes de participació no convencionals i 
menys institucionalitzades. 
Si bé és cert que aquests col·lectius juvenils informals formen part de la vida associativa i 
participativa del Vallès Oriental, com que s’articulen mitjançant canals informals, sovint hi ha 
certes dificultats d’accés, relació i reconeixement per part de l’administració pública. En 
aquest sentit, l’administració i, més concretament, les polítiques de joventut, tenim el repte 
d’explorar noves estratègies per arribar a aquestes persones joves organitzades i incorporar 
les seves necessitats i demandes a les agendes de joventut. 
A l’hora d’analitzar la participació de les persones joves de la comarca, també cal tenir en 
compte el jovent que participa en entitats sense ànim de lucre no categoritzades com a 
“juvenils”, sinó que són de caire cultural, esportiu o bé associacions sense especificació. 
De fet, tot i tenir un caràcter intergeneracional, algunes d’aquestes entitats estan liderades i 
formades principalment per persones joves.  
El mapa tampoc recull les seccions juvenils de sindicats o de partits polítics, ni aquelles 
entitats que fan activisme polític sense dependre de cap organització política convencional. 
Durant l’elaboració del present PCJ, i gràcies a la col·laboració de professionals municipals 
de joventut, s’han detectat un total de 44 iniciatives de participació juvenil al Vallès Oriental 
que no formen part del Cens d’entitats juvenils i són les següents: 

Municipi 
(Ordre: alfabètic) 

Nom de 
l’entitat Forma jurídica Correu electrònic o XXSS de 

contacte  Observacions 

Bigues i Riells 

Aquelarre 
feminista BiR 

Associació 
juvenil IG: @aquelarre_feminista_bir X 

Grup la Figa Associació 
juvenil IG: @gruplafiga X 

Col·lectiu JB Associació 
juvenil IG: @col.lectiujb X 

Consell Jove Consell local 
de joventut X X 

Caldes de 
Montbui 

Aimava 
Associació 

juvenil IG: @aimavacaldes X 

Assemblea de 
joves de 
Caldes 

Associació 
juvenil IG: @jovesdecaldes 

En suspensió 
temporal 

Canovelles 

Club de Rol 
Wizards and 

Warriors 

Associació 
juvenil IG: @wizardsandwarriors_cnv X 

Club de SLOT 
Col·lectiu 

informal (no 
entitat) 

IG: @clubdeslot_canovelles X 



 

 

Col·lectiu 
Intoxicades 

Col·lectiu 
informal (no 

entitat) 
IG: intoxicades_cnv X 

True Collective 
Col·lectiu 

informal (no 
entitat) 

IG: @truecollectivebcn X 

Adol 
Col·lectiu 

informal (no 
entitat) 

IG: @adolcnv X 

Sindicat 
d’estudiants 

Belulla 

Col·lectiu 
informal (no 

entitat) 
IG: @sindicatestudiantsbelulla X 

Gegants de 
Canovelles 

És una entitat 
no juvenil, però 
actualment hi 
ha una gran 

representació 
jove 

IG: @gegants_canovelles X 

Colla 
Bastonera de 
Canovelles 

Secció juvenil IG: @bastoneresdecanovelles X 

Colectiva 
Eclipsades 

Col·lectiu 
informal (no 

entitat) 
IG: @_eclipsades_ X 

Cànoves i 
Samalús 

Joves Alcem 
Cànoves 

(JAC) 

Associació 
juvenil 

Mail: 
secretaria@jovesalcemcanoves.com 

X 

La Garriga 

El Brou del 
Mestre 

Associació 
juvenil IG: @elbroudelmestre X 

Criatures de la 
nit 

Col·lectiu 
informal (no 

entitat) 
X X 

Assemblea de 
Joves la 
Bordalla 

Associació 
juvenil IG: @arran_lagarriga 

Actualment s’han 
fet Arran, secció 

política 

La Garreggae 
Col·lectiu 

informal (no 
entitat) 

IG: @la_garreggae X 

La Garriga 
Jams 

Col·lectiu 
informal (no 

entitat) 
IG: @lagarrigajam X 

Projecte 
Hortiga 

Col·lectiu 
informal (no 

entitat) 
IG: @projectehortiga 

Actualment 
sense activitat 

La Llagosta 

Associació La 
Feria X X X 

Associació 
Lotokotó X Mail: lotokoto.lallagosta@gmail.com X 



 

 

Saltats X Mail: saltats.engrescada@gmail.com X 

Sangininaris X Mail: sangrinaris@sangrinaris.org X 

Volats X Mail: volats.engrescada@gmail.com X 

Les 
Franqueses 
del Vallès 

Grup de 
diables Els 

Encendraires 

Associació 
juvenil 

Mail: 
diablesencendraires@gmail.com X 

Llinars del 
Vallès 

Colla 
Gegantera la 

Patufa 

Associació 
juvenil Mail: lapatufallinars@gmail.com X 

Gita de Bruixa Associació 
juvenil 

Mail: gitadebruixa@gmail.com 

És una entitat del 
Baix Montseny, 
per tant també 
està en altres 
municipis com 
Palau i Sant 

Celoni 

Parets del 
Vallès 

Associació 
Educativa 

Rodola 
X Mail: associacio.rodola@gmail.com X 

Associació 
Venado 
Booking 

X Mail: venadobooking@gmail.com X 

Las Haches 
del Valle X Mail: 1eterno1@gmail.com X 

Sant Celoni 

Associació de 
Joves 

d'Esquerra 
Verda de Sant 

Celoni i la 
Batllòria 

X Mail: rubens-310@hotmail.com X 

Club de Rol i 
Estratègia 

Alastor 
X Mail: clubalastorsc@gmail.com  X 

Joves per 
Catalunya X Mail: jovesxcatalunya@gmail.com X 

Sant Feliu de 
Codines 

KulActiu Associació 
juvenil 

IG: @kulactiu X 

Sant Fost de 
Campsentelles 

Les Colles de 
Sant Fost 

Entitat de 
serveis a la 

joventut 
Mail: collessantfost@gmail.com  X 

Mainafest 
Entitat sense 
ànim de lucre Mail: mainafest@gmail.com X 

Canbedu (Ass. 
Joves) 

Entitat sense 
ànim de lucre Mail: syzygyfest@gmail.com  X 



 

 

Associació 
Joves de Sant 

Fost 

Entitat sense 
ànim de lucre X X 

Besosada- 
Carmanyola 

Sound 

Entitat sense 
ànim de lucre Mail: carmanyolasound@gmail.com  X 

Santa Eulàlia 
de Ronçana 

La Totxana X X 

En tràmit de 
formalitzar 
l'associació 

juvenil 

Vilanova del 
Vallès 

FocErrats - 
Diables de 

Vilanova del 
Vallès 

X IG: @focerrats X 

 

✍️ CONCLUSIÓ 

Un aspecte a remarcar és el nombre de municipis amb presència d’entitats juvenils, que 
suposa una cobertura del 64,10 %. Com ja s’ha assenyalat, aquesta dada no reflecteix el 
volum real de jovent que es mobilitza i s’organitza. Per aquest motiu, en relació amb la 
informació presentada sobre les entitats juvenils de la comarca, aquest PCJ planteja 
treballar en els àmbits següents: 
a. Estudiar les noves formes d’organització i implicació comunitària del jovent, per 
poder plantejar estratègies de foment i suport a participació juvenil.  
b. Oferir assessorament en l’àmbit de l’associacionisme i la participació a les 
persones i iniciatives juvenils sense serveis municipals de joventut que les acompanyin en 
aquest àmbit, dedicant especial atenció a: 

i. Conèixer les demandes i inquietuds de les persones joves, per tal de potenciar 
espais de trobada adequats a les seves necessitats que facilitin el camí cap a 
l’associacionisme. 

ii. Oferir suport en els tràmits burocràtics. 
c. Actualitzar les dades de Cens d’entitats juvenils. 
d. Fomentar la inscripció de totes les associacions juvenils al Cens d’entitats 
juvenils. 

 
 
3.2.6. Resum de les polítiques de joventut 
A continuació es mostra una taula de continguts on es veu en resum la relació entre els 
diferents elements que s’han anat analitzant i els municipis, ordenats per volum poblacional 
(de menor a major):  



 

 

 

 

 



 

 

 
 

3.3. Síntesi de la diagnosi del PCJ  
En aquest apartat es llisten, de forma resumida, un seguit de característiques significatives 
de la realitat juvenil del Vallès Oriental detectades i identificades conjuntament amb els 
equips de professionals de joventut de la comarca, tant en la fase de diagnosi, com en el 
procés de disseny del PCJ. També s’han incorporat dades a escala nacional que serveixen 
per comprendre alguns factors de la realitat comarcal. 
Endreçar els actius i les circumstàncies, tant internes com externes, que afecten les 
polítiques de joventut permetrà dissenyar estratègies que: 

 Tinguin en compte la complexitat de la realitat juvenil, territorial i institucional. 
 Aprofitin les fortaleses i oportunitats ja existents per optimitzar recursos i poder 

atenuar tant les debilitats com les amenaces identificades.  
 
3.3.1. Anàlisi de la realitat juvenil del Vallès Oriental 

EMANCIPACIÓ JUVENIL 

PUNTS 
FORTS 

Proximitat física del Vallès Oriental a Barcelona per oferta formativa postobligatòria i les 
zones universitàries de Vic, Cerdonyola del Vallès i Mataró. 

Increment en la predisposició a la mobilitat del col·lectiu jove per motius formatius i 
laborals respecte anys anteriors (abans de la irrupció de la pandèmia). 

En comparació amb altres franges d’edat, el col·lectiu jove és el que ha generat més 
moviments migratoris, tant d’anada (en recerca de millors oportunitats d’emancipació 
juvenil) com d’arribada a la nostra comarca. Una realitat connectada amb el caràcter de 
trànsit i canvi que caracteritza l’etapa vital de la joventut. 

En l’àmbit de la interculturalitat, amb el pas dels anys ha augmentat significativament el 
nombre de persones joves nascudes a l’estranger i residents al Vallès Oriental. L’any 
2021 un 14,82 % de les persones d’entre 15 i 34 anys residents a la comarca tenia 
nacionalitat estrangera, en total 13.338 persones21. Dins del col·lectiu de població jove 
comarcal amb orígens diversos, els continents d’origen que tenen més presència són: 
Àfrica, Europa i Amèrica del Sud. 

                                                
21 Font: IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya) (2021). Població a 1 de gener. Per nacionalitat, sexe i 

edat quinquennal. Vallès Oriental. 2021. 

https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=866&m=i&geo=com:41
https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=866&m=i&geo=com:41


 

 

Increment en la demanda d’inscripció a cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i 
superior (CFGS). La taxa d’estudiants de CFGM i CFGS es troba en un 64,4 %22 del 
total de persones joves que estudien formació postobligatòria.  
Els motius principals d’aquest increment són els següents: 
• Els CFGS i CFGS ofereixen una gran varietat formativa, a l’hora que representen una 
eina creadora d’oportunitats davant la dificultat en la inserció sociolaboral del jovent. 
• S’ha produït un procés de desestigmatització dels cicles formatius, i en el moment 
present es conceben com a sortida educativa de qualitat un cop acabada l’ESO. 

PUNTS 
FEBLES 

Augment de la vulnerabilitat del col·lectiu jove a causa de les successives crisis que 
s’han anat encadenant, incloent les conseqüències socioeconòmiques de la 
pandèmia (com la destrucció massiva de l’ocupació i l’empitjorament consegüent dels 
ingressos de les llars). Aquesta situació conflueix no només amb els eixos de desigualtat 
social, sinó també amb la fase del cicle de vida i d’autonomia de la població jove. Cal 
tenir en compte la precarietat laboral i l’elevat preu de l’habitatge a la comarca 
(lloguer i compra) en comparació als sous i oportunitats laborals.  

La mitjana d’emancipació domiciliària a l’estat espanyol s’ubica als 30 anys23, una de 
les mitjanes més altes d’Europa. A Catalunya, només un 18,6 % de persones joves amb 
edats compreses entre els 16 i els 29 anys s’ha independitzat de la llar familiar. A més, 
s’estima que el 42 % de les persones joves emancipades fa un sobreesforç econòmic 
important per poder pagar l’habitatge24. 

Heterogeneïtat dels municipis de la comarca, fet que dificulta l’elaboració d’un full de 
ruta comú i compartit. Hi ha municipis petits amb pocs recursos (en general i 
concretament en polítiques de joventut), amb una disseminació territorial molt forta i amb 
grans dificultats de mobilitat. Aquesta heterogeneïtat també afecta la igualtat 
d’oportunitats en l’àmbit laboral, educatiu, d’habitatge, etc. entre el jovent de la comarca. 

Manca d’oferta postobligatòria (formació professional, estudis universitaris, etc.) a la 
comarca. Molts dels estudis postobligatoris, sobretot els estudis universitaris, tenen 
l’oferta concentrada o bé als municipis més grans o fora de la comarca, principalment a 
Barcelona. És habitual que les persones joves canviïn de residència i s’instal·lin a altres 
nuclis de població més grans per estudiar. En aquest procés es poden produir 
oportunitats d’inserció al mercat laboral, així com arrelament al nou municipi de 
residència, fet que pot suposar un no retorn al municipi d’origen. 
 
Així doncs, el Vallès Oriental es troba en un procés de pèrdua de la seva població jove 
per manca d'expectatives laborals, residencials, etc. a la comarca. La mobilitat interna en 
molts casos també és una limitació, i les dificultats per circular entre municipis amb 
transport públic poden traduir-se en trasllats forçosos a altres comarques, per trobar 
oportunitats d’emancipació. 

Alguns municipis no tenen institut, i als equips professionals de joventut els costa 
accedir a les persones joves perquè aquestes es desvinculen del municipi i exerceixen la 
seva participació social en altres municipis de la comarca on desenvolupen el seu 
itinerari formatiu. 

A Catalunya, la taxa d’escolarització de les persones joves es troba al 36,4 %. Aquesta 
xifra mostra el percentatge de persones entre 16 i 29 anys que estudien en el moment 
d’extreure la dada, sense tenir en compte les persones que ja han acabat els estudis. 
 

                                                
22 Font: Gencat.cat, Departament de Drets Socials (2022). Sistema d’Indicadors sobre la Joventut a 

Catalunya. 
23 Font: Gencat.cat, Departament de Drets Socials (2022). Sistema d’Indicadors sobre la Joventut a 

Catalunya. 
24 Font: Costas, E. (Coord.); Ferrer, C.; Taberner, P.; Cots, J. (2022). Les persones joves a Catalunya. Diagnosi 

de la situació actual i escenaris futurs. RESUM. 

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/observatori_catala_de_la_joventut/estadistiques/sistema_d_indicadors_sobre_la_joventut_a_catalunya/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/observatori_catala_de_la_joventut/estadistiques/sistema_d_indicadors_sobre_la_joventut_a_catalunya/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/observatori_catala_de_la_joventut/estadistiques/sistema_d_indicadors_sobre_la_joventut_a_catalunya/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/observatori_catala_de_la_joventut/estadistiques/sistema_d_indicadors_sobre_la_joventut_a_catalunya/
https://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/Col-leccio-Analisis/Analisis6-Resum-Poblacio-jove-Catalunya-KSNET.pdfhttps:/ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/Col-leccio-Analisis/Analisis6-Resum-Poblacio-jove-Catalunya-KSNET.pdf
https://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/Col-leccio-Analisis/Analisis6-Resum-Poblacio-jove-Catalunya-KSNET.pdfhttps:/ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/Col-leccio-Analisis/Analisis6-Resum-Poblacio-jove-Catalunya-KSNET.pdf


 

 

En l’àmbit de l’educació, l’Observatori Català de la Joventut indica que: “La distribució de 
les persones joves segons el nivell d’estudis és en forma de rellotge de sorra, ja que 
existeix una polarització important en el seu grau de formació: més de la meitat tenen 
estudis superiors (51,8 %), mentre que més d’un quart únicament han assolit estudis 
bàsics (el 28,5 %). Aquesta circumstància, sumada al fet que l’abandonament escolar 
és gairebé el doble de la mitjana de la Unió Europea -el 17,4 % a Catalunya respecte al 
9,9 % a Europa-, es tradueix en diferències significatives en el nivell d’estudis segons la 
classe social”25. A l’hora d’analitzar aquestes xifres, cal tenir especialment en compte el 
col·lectiu de persones amb orígens culturals diversos i altres joves en una situació 
precaritzada. 

Les dades recollides mitjançant l’Enquesta a la Joventut de Catalunya de l’any 2017 
mostren que el “risc de pobresa entre les persones joves que tenen estudis superiors és 
del 14,4 %, la meitat que entre les persones joves que no en tenen (28,4 %)”26. 

Un volum considerable de joves amb formació superior (en molts casos amb titulacions 
de doctorat, màster o postgrau) acaba migrant cap a altres països perquè no troba 
sortida professional, ni a la comarca ni al país. 

Precarització dins l’àmbit del treball:  
 
• A Catalunya, el nombre de població activa juvenil (joves que treballen o estan en 
procés de recerca de feina) és del 57,8 %, un percentatge que ha anat disminuint al llarg 
dels anys. A més, la taxa d’atur a l’estat espanyol dobla la mitjana europea27. 
 
• En relació amb la categoria laboral, si bé és cert que la xifra ha anat augmentant molt 
lleugerament en els darrers anys, només un 37,3 % de les persones joves que té feina 
ocupa llocs directius, tècnics i professionals en l’àmbit científic, intel·lectual i de suport28. 
 
• La mitjana salarial mensual de les persones joves es troba molt per sota de la 
mitjana del conjunt de la població, i és més alta en homes que dones. 
 
Per tots aquests motius, les taxes de pobresa juvenil és molt alta. A més, l’entrada al 
mercat de treball és un aspecte crucial ja que marcarà la posició laboral que s’ocuparà 
durant els següents anys de vida29. 

Respecte dels ajuts que l’Administració ofereix en l’àmbit del treball, cal tenir present 
que segueixen la lògica de l’estat de benestar i que es reben, molt sovint, segons 
cotització. Per tant, moltes persones joves que encara no han entrar al mercat de treball 
no poden sol·licitar-los. 

Recursos ocupacionals a la comarca molt limitats per les persones joves amb 
situacions administratives irregulars, factor generador de fortes desigualtats per a 
l’emancipació juvenil. 

Pel que fa a com afecten els eixos de desigualtat en els àmbits de l’educació, el 
treball i l’habitatge, les dades recollides mitjançant l’Enquesta a la Joventut de 
Catalunya de l’any 2017 mostren que els col·lectius més vulnerables són les persones 

                                                
25 Font: ídem. 
26 Font: Agència Catalana de la Joventut (2019). Curs de Polítiques Locals de Joventut 2019-2020, Unitat 2: 

Àmbits d’actució de les polítiques de joventut. Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de la Joventut. 
Pàg. 14. 
27 Font: Gencat.cat, Departament de Drets Socials (2022). Sistema d’Indicadors sobre la Joventut a Catalunya.  
28 Font: Gencat.cat, Departament de Drets Socials (2022). Sistema d’Indicadors sobre la Joventut a 

Catalunya.  
29 Font: Costas, E. (Coord.); Ferrer, C.; Taberner, P.; Cots, J. (2022). Les persones joves a Catalunya. Diagnosi 

de la situació actual i escenaris futurs. RESUM. 
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d’orígens culturals diversos (especialment les persones migrades), les dones i les 
persones amb origen socioeconòmic baix. En el treball, les franges d’edat més joves 
també presenten més vulnerabilitat30. 

SALUT 

PUNTS 
FORTS 

La salut física de les persones joves ha millorat i, per tant, l’esperança de vida també 
ha augmentat. En aquesta línia, el consum de tabac presenta un percentatge cada 
vegada més baix entre les persones joves31. 

Les dades recollides mitjançant l’Enquesta a la Joventut de Catalunya de l’any 2017 
mostren que: 
 
“• En termes generals, la percepció de les persones joves respecte al seu estat de salut 
física i mental és positiva: de fet, la meitat creu que té una salut excel·lent o molt bona, i 
només el 10,6 % pensa que és regular o dolenta. 
 
• Les persones joves estudiants tenen més bona salut en termes generals. Amb tot, 
reconeixen que han begut en excés els darrers dotze mesos i també són els que 
mantenen més relacions sexuals de risc32”.  

PUNTS 
FEBLES 

Increment dels problemes de salut mental en la població jove, en part vinculat a les 
dificultats del col·lectiu en el marc sociolaboral i econòmic, que té una afectació directa 
sobre les expectatives, les condicions de vida i les oportunitats de les persones joves.  

Les dades recollides mitjançant la darrera Enquesta a la Joventut de Catalunya, de l’any 
2017, mostren que:  
 
“• En quant a la salut mental, el 16,1 % [de les persones joves enquestades] es 
considera moderadament o molt ansiós o deprimit i, en molts casos, aquest estat es deu 
a la manca d’ingressos. 
 
• Les noies, el jovent més adult i el jovent inactiu o aturat són els grups que 
presenten pitjor salut general: es dona una correlació entre situació de pobresa i estat 
de salut que també s’accentua en el cas de les dones, que tenen més elevada una baixa 
satisfacció amb la vida. 
 
• El jovent nascut a l’estranger presenta pitjor estat de salut o satisfacció amb la vida, 
però té les ràtios més baixes de consum i fa poc ús dels assessoraments en salut.33” 

Respecte a l’impacte de la pandèmia, el col·lectiu juvenil és el que ha viscut el 
confinament amb més dificultats i, alhora, el que menys capaç es veia d’afrontar-lo 
satisfactòriament. Aquesta situació ha influït, directament o indirectament, en la salut 
mental i el benestar emocional de la població jove. En aquesta línia, es constata que 

                                                
30 Font: Agència Catalana de la Joventut (2019). Curs de Polítiques Locals de Joventut 2019-2020, Unitat 2: 

Àmbits d’actució de les polítiques de joventut. Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de la Joventut. 
Pàg. 14. 
31 Font: Gencat.cat, Departament de Drets Socials (2022). Sistema d’Indicadors sobre la Joventut a 

Catalunya. 
32 Font: Agència Catalana de la Joventut (2019). Curs de Polítiques Locals de Joventut 2019-2020, Unitat 2: 
Àmbits d’actució de les polítiques de joventut. Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de la Joventut. 

Pàg. 34. 
33 Font: Agència Catalana de la Joventut (2019). Curs de Polítiques Locals de Joventut 2019-2020, Unitat 2: 

Àmbits d’actució de les polítiques de joventut. Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de la Joventut. 
Pàg. 34-35. 
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les persones de 16 a 29 anys són el col·lectiu que més tristesa i angoixa ha sentit durant 
el confinament34. 

PARTICIPACIÓ JUVENIL 

PUNTS 
FORTS 

L’interès del jovent cap a la política no ha disminuït, sinó que ha canviat la manera 
d’expressar el compromís polític: la participació en manifestacions es troba en un 
percentatge força elevat i la participació pel canvi i la transformació es dona a través 
d’altres eixos o espais que no són tant convencionals (vinculació a entitats, moviments 
socials, etc). 

Alguns municipis de la comarca compten amb un gran teixit associatiu juvenil. 

Al Vallès Oriental hi ha iniciatives i projectes juvenils molt interessants i potents. 

Necessitat de suport a iniciatives emergents de les persones joves. Oportunitat de 
potenciar i visualitzar iniciatives juvenils que s’estan duent a terme en tots els àmbits. 

PUNTS 
FEBLES 

Desencantament general de les persones joves cap a les estructures polítiques i 
democràtiques tradicionals, i disminució de la participació juvenil dins les estructures de 
participació tradicionals. Les formes de participació de les persones joves han canviat, i 
s’està avançant cap a models més oberts i informals de participació35. 

En poblacions petites es dona l’efecte “poble dormitori”, i les persones joves que hi 
viuen conceben el seu municipi de residència com el lloc on tenen l’habitatge, però fan 
vida a altres pobles o ciutats més grans. 

Alguns municipis de la comarca han detectat una manca de compromís i 
corresponsabilitat juvenil pel que fa a la implicació en les activitats municipals o en la 
presa de decisions. 

Manca de trajectòria i teixit associatiu en alguns municipis, especialment els més 
petits. Dificultats perquè els col·lectius de joves es constitueixin com a entitat i extensió 
d’una forma més individualista de participació entre el jovent. 

TREBALL EN XARXA  

PUNTS 
FORTS 

Professionals de joventut: perfils variats i multidisciplinaris, amb experiència, compromís i 
vocació. 

PUNTS 
FEBLES 

Dificultats dels serveis de joventut per treballar transversalment amb altres àrees i 
serveis de la mateixa administració: 
 
• Poca visualització de les àrees de joventut als organigrames municipals. 
• Equips de govern sense voluntat de generar projectes transversals. 

                                                
34 Font: Direcció General de Joventut (2021). Pla d’actuació de Joventut 2021-COVID. Generalitat de 

Catalunya, Departament de Drets Socials, Direcció General de Joventut. 
35 Font: Direcció General de Joventut (2010). Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. Generalitat de 

Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, Direcció General de Joventut. Dipòsit legal: 21223-2013. 
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• La poca relació entre professionals municipals acaba derivant en la presa de decisions 
tancades i el funcionament independent de cada àrea i servei.  

Desvinculació d’alguns municipis del treball en xarxa d’àmbit comarcal (trobades i 
grups de treball). 

ALTRES 

PUNTS 
FEBLES 

Visió negativa, estigmatitzant i criminalitzadora de la societat envers al col·lectiu 
jove.  

El jovent de la comarca sovint no percep els serveis de joventut al seu abast com a 
agents educatius de referència. Això es dona, principalment, per dos motius: 
 
• El desconeixement general, tant de professionals com de joves, de les funcions i 
recursos dels serveis de joventut. 
• La manca de comunicació, organització i treball en xarxa entre agents que 
incideixen en la realitat juvenil dels municipis (serveis de joventut, instituts, serveis 
socials i d’ocupació, etc.). 

Manca de reconeixement i estabilitat laboral en el sector de joventut, així com 
precarització de les condicions laborals. Alta rotació de professionals de joventut, 
equips inestables. 

 
3.3.2. Anàlisi de les polítiques de joventut del Vallès Oriental 

EMANCIPACIÓ JUVENIL 

PUNTS 
FORTS 

Històrica tradició en polítiques de joventut a la comarca. Hi ha molts SIOAJ (PIJ i OJ) 
i equipaments juvenils municipals que estan consolidats i són referents entre adolescents 
i joves. Destaca, doncs, el vincle i reconeixement de les professionals de joventut per 
part de les persones joves. 

Establiment de canals telemàtics i virtuals d’informació, orientació i assessorament 
personalitzat de l’Oficina Jove durant la pandèmia, que han permès atendre joves de 
municipis allunyats de Granollers que sovint no accedien a l’OJ per motius de mobilitat. 

Descentralització de l’Oficina Jove als municipis, que ha fomentat la proximitat amb 
les persones joves de la comarca i ha permès la coordinació i el treball transversal amb 
diferents agents municipals en l’àmbit de l’emancipació juvenil. 

Programa Referent d’Ocupació Juvenil com a agent educatiu clau en 
l’acompanyament en les transicions educatives i ocupacionals de les persones joves, 
especialment en situacions d’abandonament temporal o permanent del sistema educatiu. 

PUNTS 
FEBLES 

Manca d’estratègia a escala nacional i comarcal sobre l’habitatge i la mobilitat per a 
joves. 

Manca de dades estadístiques territorialitzades i actualitzades en l’àmbit local. 

SALUT 



 

 

PUNTS 
FEBLES 

Manca de recursos en salut mental i en el benestar de les persones joves. 

PARTICIPACIÓ JUVENIL 

PUNTS 
FEBLES 

Escassetat de recursos tant humans com materials per poder reforçar i enfortir la 
participació juvenil. 

TREBALL EN XARXA  

PUNTS 
FORTS 

Hi ha una dinàmica molt potent de treball en xarxa i de coordinació entre 
professionals de joventut de la comarca. Les trobades comarcals i els grups de treball 
temàtics són de gran utilitat per als projectes que es desenvolupen des dels municipis a 
criteri de les professionals. 

La pandèmia i el context actual han comportat un impàs de reflexió, replantejament, 
innovació, qüestionament i canvi en les polítiques de joventut, així com una adaptació. 
S’ha potenciat la necessitat de treballar de forma transversal i en xarxa per assolir 
objectius integrals.  

Bona comunicació i coordinació entre serveis juvenils de municipis propers 
territorialment, element que permet ampliar serveis i mancomunar projectes que un 
municipi a títol individual no podria assumir. Oportunitat de fer ús de la plataforma del 
Consell Comarcal per generar ponts i sinergies entre municipis propers i/o amb 
característiques similars. 

Proximitat del Servei Comarcal de Joventut en la tasca de suport als municipis. 
Acompanyament en temes estratègics i burocràtics. Valoració positiva de la coordinació i 
el foment del treball en xarxa entre professionals de la comarca. 

Possibilitat de generar aliances amb altres agents municipals, comarcals i 
supramunicipals que incideixen en la realitat juvenil. 

Existència de recursos supramunicipals per donar suport a les polítiques locals i 
comarcals de joventut: Agència Catalana de la Joventut - Direcció General de Joventut 
(Generalitat de Catalunya), Oficina del Pla Jove (Diputació de Barcelona). 

PUNTS 
FEBLES 

Fins al moment present poc treball en xarxa comarcal, cosa que genera desvinculació 
envers les realitats juvenils dels pobles de la comarca. 

Serveis i activitats oferts d’àmbit supramunicipal poc accessibles per als municipis 
petits, donats els seus requisits. 

Manca d’espais de coordinació en polítiques d’ocupació. 

ALTRES 

PUNTS 
FEBLES 

En èpoques de crisi el paper de les professionals de joventut destaca: és quan les 
persones joves tenen més necessitat que els serveis de joventut vetllin pels seus 



 

 

interessos i necessitats. S’ha detectat la necessitat de treballar el vincle amb les 
persones joves a través del treball al carrer i altres espais alternatius i informals. Des 
del punt de vista tècnic, hi ha una voluntat d’adaptació i de canvi. 

Formació contínua i actualització constant de les professionals de joventut. Incorporació 
de la perspectiva inclusiva, intercultural i de gènere per part dels i les professionals de 
joventut. 

PUNTS 
FEBLES 

Manca de recursos humans i econòmics en joventut. Professionals de joventut que han 
d’assumir diferents rols, àrees i tasques, sovint es troben en situació de saturació. 
Temporalitat del personal.  
Necessitat de comptar amb més professionals per reforçar aquests serveis, i també 
que des dels equips de govern s’aposti per invertir econòmicament en joventut. 

Arran del context COVID-19, s’ha produit una pèrdua de la posició estratègica i del 
reconeixement del caràcter essencial dels serveis de joventut, que ha comportat 
dificultats per mantenir el vincle amb les persones joves així com per poder desenvolupar 
polítiques de joventut i limitacions d’accés als serveis i recursos oferts des de joventut. 

 

3.4. Conclusions i orientacions per al disseny 

🤝 

Després d’analitzar la informació recollida a la diagnosi i exposada en els punts 
anteriors d’aquest apartat, i mitjançant aquest Pla, el SCJ es planteja els reptes i línies 
de treball següents: 

 

Suport als municipis en 
matèria de joventut 

Continuar dissenyant polítiques de joventut per donar suport als 
municipis, especialment als que no tenen estructures tècniques en 
matèria de joventut. 

Plantejar estratègies per contrarestar el desequilibri territorial que hi 
ha a la comarca en relació amb la distribució d’equipaments juvenils. 

Sol·licitar reunions individualitzades amb els càrrecs electes en 
matèria de joventut dels municipis que, en el moment d’elaboració 
d’aquest Pla, no executen polítiques locals de joventut per: generar 
vincle i referència, conèixer cada realitat municipal i les seves 
necessitats, per presentar el SCJ i les polítiques comarcals de reforç 
als ajuntaments.  

Continuar treballant en la descentralització de l’Oficina Jove del 
Vallès Oriental, seguint un criteri de proximitat amb la població jove i 
de foment del treball transversal entre agents municipals. 

Procurar subscriure convenis de col·laboració per a la 
descentralització de l’Oficina Jove (OJ) del Vallès Oriental amb tots 
els municipis que no tenen Servei d’Informació, Orientació i 
Assessorament Juvenil (SIOAJ) propi, per tal d’acostar la informació 
juvenil a totes les persones joves de la comarca. 

Fer visites al territori per conèixer els equipaments juvenils, les seves 
potencialitats i mancances. 

Dissenyar accions d’aproximació als municipis que en el moment 
d’elaboració del PCJ no estan vinculats a la xarxa comarcal de 
joventut. 



 

 

Generar espais de reflexió, debat i intercanvi sobre la realitat juvenil i 
les seves necessitats, potencialitats i demandes. 

Dissenyar estratègies per fomentar la visualització de les àrees de 
joventut als organismes municipals, així com per donar a conèixer els 
serveis de joventut a altres agents que treballen amb i/o per a joves i 
fomentar el treball transversal entre àrees. 

Fomentar la formació contínua i l’actualització constant de les 
professionals de joventut de la comarca. 

Millorar el coneixement de la realitat juvenil de la comarca a través 
de dades estadístiques actualitzades en l’àmbit local. 

Trobar-se amb els diferents municipis de la comarca per conèixer les 
polítiques locals de joventut que estan duent a terme. 

Foment del treball 
transversal 

Fomentar la creació d’un full de ruta comú i compartit d’àmbit 
comarcal en matèria de joventut per fomentar la igualtat 
d’oportunitats entre les persones joves de la comarca. 

Establir objectius integrals en les polítiques de joventut al Vallès 
Oriental. 

Continuar prioritzant dinàmiques de treball en xarxa, canals de 
comunicació i coordinació entre professionals de joventut. 

Treballar la relació i potenciar la col·laboració entre OJ i PIJ del 
Vallès Oriental. 

Fomentar la interacció i el treball transversal entre municipis 
territorialment propers, que potenciïn la possibilitat d’ampliar serveis i 
mancomunar projectes. 

Crear espais per compartir coneixements i bones pràctiques entre 
professionals de joventut, comptant amb la col·laboració i la 
implicació de les professionals municipals. 

Generar i reforçar aliances amb agents municipals, comarcals i 
supramunicipals que incideixen en la realitat juvenil. 

Fomentar el treball col·laboratiu entre professionals de municipis que 
comparteixen centres d’educació secundària a l’hora d’intervenir al 
centre educatiu. 

Foment de l’emancipació 
juvenil 

Reforçar les polítiques de joventut que posin èmfasi en 
l’acompanyament a les persones joves en el seu procés 
d’emancipació i transició. 

Tenir en compte la realitat específica del jovent amb situacions 
documentals irregulars en el disseny de polítiques de suport a 
l’emancipació juvenil.  

Mantenir i millorar els canals telemàtics i virtuals d’informació, 
orientació, assessorament i acompanyament a joves. 

Dissenyar polítiques de joventut de prevenció als problemes de salut 
mental i promoció del benestar emocional de les persones joves. 



 

 

Crear un mapa que aglutini tots els recursos que estan a disposició 
de les persones joves de la comarca. 

Foment de la participació 
juvenil  

Incorporar el foment de la participació i l’associacionisme com a línia 
de treball. 

Oferir assessorament en l’àmbit de l’associacionisme i la participació 
a les persones i iniciatives juvenils sense serveis municipals de 
joventut que les acompanyin en aquest àmbit. 

Oferir suport a les entitats juvenils en la gestió de tràmits burocràtics. 

Estudiar les noves formes i dinàmiques de participació juvenil. 

Dissenyar estratègies i canals per conèixer les iniciatives i projectes 
juvenils que s’estan duent a terme a la comarca, així com les 
demandes i les inquietuds de les persones joves que hi ha darrere. 

Dissenyar polítiques de suport, foment i visibilització d’iniciatives 
juvenils a la comarca, com a alternativa als discursos negatius, 
estigmatitzants i criminalitzadors de la societat envers el col·lectiu 
jove. 

Actualitzar les dades de Cens d’entitats juvenils. 

Fomentar la inscripció de totes les associacions juvenils al Cens 
d’entitats juvenils. 

Competències delegades 
al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental en matèria 
de joventut 

Fer visites de seguiment a casals d’estiu i vetllar pel compliment de 
la normativa del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats 
d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.  

Gestionar la tramitació i fer les inspeccions de les instal·lacions 
juvenils de la comarca, sancionant les infraccions amb les multes 
corresponents, d’acord amb les previsions de la normativa que 
estableix la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves. 

Fer seguiment i actualitzar el registre de les entitats juvenils, i 
assessorar-les en cas que calgui. 

 

4. BASES DEL PLA COMARCAL DE JOVENTUT 
 

4.1. Missió, visió i valors 

MISSIÓ 

🤝 

Per què existeix el Servei Comarcal de Joventut? Per a què serveix? A què es 
dedica? A qui s’adreça? 
El Servei Comarcal de Joventut té la missió de donar suport als municipis de 
la comarca en el desenvolupament de les polítiques de joventut, així com 
d’executar les competències delegades de la Generalitat de Catalunya en 
l’àmbit de la joventut. 

VISIÓ 

Què vol ser el Servei Comarcal de Joventut d’aquí uns anys? Cap a on vol 
avançar? Què vol aconseguir? 
El Servei Comarcal de Joventut té la visió d’implementar polítiques de joventut 



 

 

🤝 

transformadores i de qualitat, per esdevenir referent tant per als i les 
professionals de joventut del Vallès Oriental, com per a les persones joves de 
la comarca, especialment aquelles que viuen en municipis que no tenen 
estructures tècniques en matèria de joventut. 

VALORS 

🤝 

Què inspira la manera de treballar del Servei Comarcal de Joventut? 
TRANSFORMACIÓ 
Voluntat d’incidir en la realitat juvenil i fer front a les seves mancances, així com de 
cobrir les necessitats detectades, amb una perspectiva crítica i interseccional. 
PROXIMITAT  
Fomentar una relació propera amb els municipis de la comarca, facilitant-los 
l’accés al servei i tenint en compte les característiques de la realitat territorial del 
cada municipi. 
TREBALL EN XARXA 
Potenciar la transversalitat i la col·laboració entre agents socials, civils, tècnics i 
polítics que intervenen en joventut per tal d’unir esforços i assolir objectius 
compartits. 
COHESIÓ SOCIAL 
Crear i/o enfortir els vincles entre els diferents agents de la comarca, amb la 
finalitat de fomentar el sentiment de comunitat i pertinença. 
SOSTENIBILITAT 
Dissenyar polítiques de joventut viables, que prioritzin i permetin assolir els 
objectius marcats amb els recursos disponibles. 

 

4.2. Objectius estratègics 
El PCJ del Vallès Oriental 2022-26 s’articula a través de cinc objectius generals, que 
contribueixen a dibuixar les seves línies estratègiques:  

 
 
 
 
 

5. ESTRUCTURA DEL PLA 
 
En aquest apartat es presenten totes les polítiques comarcals de joventut que el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental té la intenció d’implementar en els quatre anys de vigència del 
Pla, amb la col·laboració dels ens municipals. 
Cal recordar que el PCJ és una eina viva, que s’ha d’adaptar a la realitat canviant. Les 
polítiques de joventut que es presenten a continuació parteixen de les necessitats i 
demandes detectades en el moment de dissenyar aquest Pla, i poden estar subjectes a 
replantejaments i modificacions, seguint una lògica de servei públic i de transformació social. 
 



 

 

5.1. Esquema global 
A continuació es presenta una graella que anomena i recull els eixos, programes, projectes i 
actuacions del PCJ del Vallès Oriental 2022-2026: 
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5.2. Sistematització de les actuacions 
Aquest apartat està conformat per fitxes que endrecen els eixos i programes, i desglossen 
tots els projectes i actuacions del PCJ en els punts següents: nom del projecte, objectius, 
justificació, descripció de les actuacions, públic destinatari, agents implicats, temporització, 
recursos, indicadors d’avaluació i observacions.  
 
5.2.1. Eix: POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT 
5.2.1.1. PROGRAMA: #VallesJove 
Projecte 

🤝 Atenció individualitzada a municipis en matèria de joventut 

 

                                                
36  Les caselles de color gris inclouen actuacions liderades per altres agents, en què el SCJ adopta un rol de 

col·laborador. 



 

 

Objectiu general  Nivell de prioritat 

Donar suport als municipis de la comarca en matèria de joventut.  ALT 

 

Objectius específics 

1. Facilitar una visió comarcal en matèria de joventut, mitjançant l’estudi de les polítiques de joventut 
que es desenvolupen al territori. 
2. Dur a terme visites al territori per tal de recollir informacions d’interès. 
3. Donar a conèixer el Servei Comarcal de Joventut (SCJ) als i les professionals de recent 
incorporació, així com les formes d’organització i treball comarcal existent. 
4. Generar sinergies i treballar el vincle entre els municipis i el SCJ. 
5. Oferir als municipis dades estadístiques actualitzades sobre la realitat juvenil del Vallès Oriental. 
6. Fomentar la cooperació i el treball col·laboratiu entre agents que incideixen en la realitat juvenil del 
Vallès Oriental. 

 
Justificació 
🤝 Aquesta actuació està relacionada amb les orientacions següents: 

→ Continuar dissenyant polítiques de joventut per donar suport als municipis, especialment als que 
no tenen estructures tècniques en matèria de joventut. 
→ Trobar-se amb els diferents municipis de la comarca per conèixer les polítiques locals de joventut 
que estan duent a terme. 
→ Fer visites al territori per part de conèixer els equipaments juvenils, les seves potencialitats i 
mancances. 
→ Dissenyar accions d’aproximació als municipis que en el moment d’elaboració del PCJ no estan 
vinculats a la xarxa comarcal de joventut. 
→ Continuar dissenyant polítiques de joventut per donar suport als municipis, especialment als que 
no tenen estructures tècniques en matèria de joventut. 
→ Sol·licitar reunions individualitzades amb els càrrecs electes en matèria de joventut dels municipis 
que, en el moment d’elaboració d’aquest Pla, no executen polítiques locals de joventut per: generar 
vincle i referència, conèixer cada realitat municipal i les seves necessitats, per presentar el SCJ i les 
polítiques comarcals de reforç als ajuntaments. 
→ Generar espais de reflexió, debat i intercanvi en relació a la realitat juvenil i les seves necessitats, 
potencialitats i demandes. 
→ Generar i reforçar aliances amb agents municipals, comarcals i supramunicipals que incideixen en 
la realitat juvenil. 
→ Millorar el coneixement de la realitat juvenil de la comarca a través de dades estadístiques 
actualitzades en l’àmbit local. 
→ Estudiar les noves formes i dinàmiques de participació juvenil. 
→ Crear un mapa que aglutini tots els recursos que estan a disposició de les persones joves de la 
comarca. 

 
Descripció de les actuacions 

Benvinguda a la 
comarca 

Organitzar reunions de benvinguda cada cop que s’incorpori un/a nou/va 
professional de joventut, per tal de donar a conèixer el SCJ i les seves 
funcions, les accions i projectes comarcals o les formes d’organització i 
treball col·lectiu, entre d’altres aspectes rellevants per treballar el vincle i 
donar suport a la persona que s’acaba d’incorporar. 

Acompanyament i 
suport als municipis en 

matèria de joventut 

Atendre les demandes, consultes i dubtes dels equips de professionals 
de joventut i als ajuntaments de la comarca de forma personalitzada, en 
col·laboració amb la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana 
de la Joventut. 
Participar en taules municipals de joventut o altres espais vinculats amb 
les polítiques locals de joventut. 



 

 

Moure’s pel Vallès 
Oriental 

Fer visites als municipis per conèixer la seva realitat juvenil, polítiques 
locals de joventut, equipaments juvenils, metodologies de treball, 
necessitats, inquietuds, demandes, etc. 
Prioritzar les visites i/o reunions amb càrrecs electes de municipis sense 
estructures tècniques en matèria de joventut per: generar vincle i 
referència, conèixer cada realitat municipal i les seves necessitats, per 
presentar el SCJ i les polítiques comarcals de reforç als ajuntaments. 

Dades de la realitat 
juvenil 

Lideratge: Observatori - Centre d’estudis del Vallès Oriental 
Col·laborar amb l’Observatori - Centre d’Estudis del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, per sol·licitar i obtenir tant dades estadístiques 
actualitzades sobre la realitat juvenil de la comarca, com l’anàlisi de les 
mateixes. També es proposarà una col·laboració a l’Observatori Català 
de la Joventut. 

Suport en l’elaboració 
de Plans Locals de 

Joventut 

Col·laborar amb el Servei Integral al Territori de la coordinació territorial 
de Barcelona de la Direcció General de Joventut, per oferir accions 
formatives i acompanyament en l’elaboració de PLJ.  
Col·laborar amb l’Observatori - Centre d’Estudis del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, per contribuir a la diagnosi dels PLJ. 
Participar als espais de plantejament d’estratègies per donar resposta a 
les necessitats de la realitat juvenil. 
Repassar i esmenar els esborranys de PLJ. 

 

Públic destinatari 
 

Agents implicats 

· Càrrecs electes 
responsables de 
joventut. 
· Professionals de 
joventut del Vallès 
Oriental. 

 

Lidera: Servei Comarcal de Joventut 
Col·labora: Ens locals, Direcció General de Joventut, Agència Catalana de 
la Joventut, Observatori - Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, Observatori Català de la Joventut, Professionals de joventut del 
Vallès Oriental. 

 

Temporització 2023 2024 2025 2026 

    
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

· Conseller/a de Joventut del Vallès Oriental 
· Tècnics/ques del SCJ 
· Cap d’àrea de Serveis Personals del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
· Coordinador/a de Barcelona de la Direcció General de Joventut o director/a general de 
joventut 
· Tècnic/a referent del Servei Integral al Territori de la Coordinació Territorial de 
Barcelona de la Direcció General de Joventut 
· Tècnics/ques especialitzades de l’Agència Catalana de la Joventut 
· Tècnic/a de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental 



 

 

· Tècnic/a de l’Observatori Català de la Joventut 

Funcionals 
· Observatori - Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
· Observatori Català de la Joventut 

Econòmics · Fitxa 41 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 

 

Indicadors d’avaluació 
 

Observacions 

· Resultat dels formularis de satisfacció enviats als municipis. 
· Nombre de visites al territori dutes a terme. 
· Nombre d’acollides a noves professionals dutes a terme. 
· Nombre d’acompanyaments a municipis en relació al PLJ. 
· Nombre d’informes i publicacions elaborades en relació a la 
realitat juvenil de la comarca. 
· Grau d’utilització de les dades tractades per l’Observatori per a 
l’elaboració dels PLJ i de les dades extretes del guió de recollida 
d’informació comarcal. 
· Valoració de l’Observatori - Centre d’Estudis del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

 
Fita de l’actuació Moure’s per 
la comarca: 10 visites anuals 

  

 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________ 

CLICA 
AQUÍ i 
torna a 
l’esque

ma 
global 

 
Projecte 

🤝 Convenis de col·laboració amb ajuntaments 

 

Objectiu general  Nivell de prioritat 

Donar suport als municipis de la comarca en matèria de joventut.  ALT 

 

Objectius específics 

1. Donar suport als ajuntaments en la implementació i la sostenibilitat de les polítiques locals de 
joventut. 
2. Fomentar la igualtat d’oportunitats entre les persones joves de la comarca, mitjançant l’oferta de 
serveis comarcals descentralitzats. 
3. Fomentar la cooperació i el treball col·laboratiu entre agents que incideixen en la realitat juvenil del 
Vallès Oriental. 
4. Fomentar l’emancipació i la participació juvenil als municipis del Vallès Oriental. 
5. Oferir informació, orientació, assessorament i acompanyament personalitzat tant a persones joves i 
les seves famílies, com a professionals de la comarca. 

 
Justificació 
🤝 Aquesta actuació està relacionada amb les orientacions següents: 

→ Continuar dissenyant polítiques de joventut per donar suport als municipis, especialment als que 
no tenen estructures tècniques en matèria de joventut. 
→ Fomentar la creació d’un full de ruta comú i compartit a nivell comarcal en matèria de joventut per 



 

 

fomentar la igualtat d’oportunitats entre les persones joves de la comarca. 
→ Plantejar estratègies per contrarestar el desequilibri territorial que hi ha a la comarca en relació 
amb la distribució d’equipaments juvenils. 
→ Reforçar les polítiques de joventut que posin èmfasi en l’acompanyament a les persones joves en 
el seu procés d’emancipació i transició. 
→ Continuar treballant en la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental seguint un criteri de 
proximitat amb la població jove i de foment del treball transversal entre agents municipals. 
→ Procurar subscriure convenis de col·laboració per a la descentralització de l’Oficina Jove (OJ) del 
Vallès Oriental amb tots els municipis que no tenen Servei d’Informació, Orientació i Assessorament 
Juvenil (SIOAJ) propi, per tal d’acostar la informació juvenil a totes les persones joves de la comarca. 
→ Generar i reforçar aliances amb agents municipals, comarcals i supramunicipals que incideixen en 
la realitat juvenil. 

 
Descripció de les actuacions 

Assistència tècnica en 
matèria de joventut 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental té, entre la seva cartera de serveis, 
la prestació d’assistència tècnica als municipis de la comarca. Això 
consisteix, en l’àmbit de joventut, en oferir als ens locals la possibilitat de 
signar convenis de col·laboració per tal de rebre assistència tècnica i 
fomentar el desenvolupament de les polítiques de joventut als municipis, 
tot dinamitzant la població jove, professionals, càrrecs electes i altres 
agents del territori. 
Aquesta assistència es materialitza en la contractació, per part del Consell 
Comarcal d’un/a tècnic/a de joventut que dediqui part de la seva jornada 
laboral al municipi signant per dissenyar, executar i avaluar polítiques 
locals de joventut mitjançant l’elaboració i la implementació d’un Pla Local 
de Joventut. Al conveni s’acordaran les tasques i funcions concretes, hores 
de dedicació i aportació econòmica que haurà de fer l’Ajuntament. 
 
Per als municipis menors de 5.000 habitants, aquesta assistència és 
parcialment subvencionada per la fitxa 43.2 del Contracte Programa de 
Serveis Socials 2022-25, de tècics/ques de joventut compartits. 

Dinamització juvenil 
compartida 

Per tal de complementar l’assistència tècnica en matèria de joventut que 
s’ofereix des del Consell Comarcal del Vallès Oriental, aquest Pla 
Comarcal de Joventut planteja la creació d’una nova tipologia de conveni 
de col·laboració per oferir a municipis: els convenis de dinamització juvenil 
compartida. 
 
Aquesta col·laboració implica la licitació d’un servei mancomunat de 
dinamització juvenil, finançat íntegrament pels ajuntaments participants, 
que serveixi per aportar personal dinamitzador als municipis que 
necessiten incorporar més professionals de joventut en aquest àmbit. 

Descentralització de 
l’Oficina Jove del 

Vallès Oriental 

El Servei Comarcal de Joventut del Vallès Oriental ofereix als municipis de 
la comarca la possibilitat de signar convenis de col·laboració per 
descentralitzar els serveis especialitzats d’informació juvenil de l’Oficina 
Jove del Vallès Oriental. Aquesta col·laboració implica la dedicació al 
municipi d’unes hores mensuals acordades entre les dues parts, per part 
d’una de les tècniques de l’Oficina Jove. 
A part d’aproximar els serveis comarcals de joventut a la població jove de 
la comarca, aquest projecte també té la finalitat de fomentar el treball 
transversal entre els diferents agents que incideixen en els processos 
d’emancipació juvenil dels municipis participants. 
Aquestes hores de dedicació poden materialitzar-se en les actuacions 
següents, a demanda de cada municipi i d’acord amb la realitat juvenil 
municipal: 
a. Coordinar-se i treballar en xarxa amb els diferents agents que 
incideixen en la realitat i l’emancipació juvenil al municipi. 



 

 

b. Oferir atenció, informació, orientació, assessorament i 
acompanyament individualitzat (virtual o presencial) amb una perspectiva 
integral tant persones joves i les seves famílies com a professionals. 
c. Fer sessions d’orientació i assessorament individual i/o en grup i 
acompanyament, tant instrumental com emocional, per potenciar el 
desenvolupament personal de les persones joves. 
d. Desenvolupar de projectes en matèria de Transicions Escola-
Treball adreçats a joves. 
e. Elaborar de materials de difusió de la informació. 
f. Esdevenir una figura de referent adulta positiva des d’una 
perspectiva transversal i interseccional, amb capacitació tècnica en àmbits 
com la interculturalitat, l’equitat i el foment del benestar emocional, entre 
altres. 

 
D’altra banda, mitjançant la subscripció d’aquest conveni, els municipis 
poden sol·licitar activitats del Catàleg de tallers i xerrades de l’Oficina 
Jove, disponibles per a centres educatius i equipaments juvenils. 

 

Públic destinatari 
 

Agents implicats 

· Ajuntaments del Vallès 
Oriental 
· Joves del Vallès Oriental 
· Professionals que 
incideixen en la realitat 
juvenil dels municipis 
implicats 

 

Lidera: Servei Comarcal de Joventut 
Col·labora: Ens locals, Servei Integral al Territori de la Coordinació 
Territorial de Barcelona de la Direcció General de Joventut, Oficina 
Jove del Vallès Oriental, Programa Referent d’Ocupació Juvenil del 
Vallès Oriental, Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 

 

Temporització 2023 2024 2025 2026 

    
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

· Conseller/a de Joventut del Vallès Oriental 
· Tècnics/ques del SCJ 
· Cap d’àrea de Serveis Personals del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
· Tècnic/a compartit/da del SCJ 
· Tècnics/ques de l’Oficina Jove del Vallès Oriental 
· Tècnics/ques del Programa Referent d’Ocupació Juvenil 
· Tècnics/ques de Serveis Jurídics del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Funcionals · A càrrec de l’ens local 

Econòmics 
· Convenis de col·laboració amb els ajuntaments implicats 
· Fitxa 43.2 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 

 



 

 

Indicadors d’avaluació 
 

Observacions 

Assistència tècnica en matèria de 
joventut: 
· Nombre de municipis de la 
comarca sense estructures 
tècniques en matèria de joventut. 
· Nombre de municipis de la 
comarca participants del projecte. 
· Valoració qualitativa del projecte 
per part dels càrrecs electes en 
matèria de joventut dels 
ajuntaments participants del 
projecte. 
· Valoració qualitativa de l’actuació 
per part del Servei Comarcal de 
Joventut. 
 
Dinamització juvenil compartida: 
· Grau d’assoliment de l’actuació. 
· Nombre de municipis de la 
comarca participants de l’actuació. 
· Valoració qualitativa del projecte 
per part dels municipis participants 
del projecte. 
· Valoració qualitativa de l’actuació 
per part del Servei Comarcal de 
Joventut. 
 
Descentralització de l’Oficina 
Jove: 
· Nombre de municipis de la 
comarca participants de l’actuació. 
· Nombre de municipis de la 
comarca amb serveis d’informació 
juvenil propis. 
· Nombre de persones joves ateses 
en el marc de l’actuació. 
· Nombre d’actuacions executades 
en el marc del l’actuació. 
· Valoració qualitativa del projecte 
per part dels ajuntaments 
participants de l’actuació. 
· Valoració qualitativa de l’actuació 
per part de les tècniques de 
l’Oficina Jove i del Programa 
Referent d’Ocupació Juvenil. 
· Valoració qualitativa de l’actuació 
per part del SCJ. 

 

En el moment d’elaboració d’aquest PCJ: 
 
· Dos municipis han subscrit convenis per rebre assistència 
tècnica en matèria de joventut: Gualba i la Roca del Vallès. 
Tot i així, 3 ajuntaments han mostrat interès en signar 
convenis de col·laboració en aquesta línia: Santa Maria de 
Martorelles, Sant Antoni de Vilamajor, Figaró-Montmany. 
· Un total de 10 municipis de la comarca no disposen 
d’estructura tècnica en joventut. 
· 23 municipis de la comarca participen de la 
descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental. 

  

 

_____________________________________________________________________________________________
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CLICA 
AQUÍ i 
torna a 
l’esque

ma 
global 

Projecte 



 

 

🤝 Formació, capacitació, actualització i millora de les competències dels 
equips de professionals de joventut 

 

Objectiu general  Nivell de prioritat 

Donar suport als municipis de la comarca en matèria de joventut.  MIG 

 

Objectius específics 

1. Potenciar la qualitat de les polítiques de joventut del Vallès Oriental. 
2. Recollir les inquietuds, necessitats i demandes formatives dels equips de joventut de la comarca. 
3. Organitzar accions formatives a partir de les inquietuds, necessitats i demandes del territori. 
3. Fer difusió d’accions formatives d’interès per a professionals de joventut. 
5. Generar sinergies i treballar el vincle entre els municipis i el Servei Comarcal de Joventut. 
6. Fomentar la cooperació i el treball col·laboratiu entre agents que incideixen en la realitat juvenil del 
Vallès Oriental. 
7. Fomentar l’emancipació i la participació juvenil als municipis del Vallès Oriental. 

 
Justificació 
🤝 Aquesta actuació està relacionada amb les orientacions següents: 

→ Fomentar la formació contínua i l’actualització constant de les professionals de joventut de la 
comarca. 
→ Continuar dissenyant polítiques de joventut per donar suport als municipis, especialment als que 
no tenen estructures tècniques en matèria de joventut. 
→ Fomentar la creació d’un full de ruta comú i compartit a nivell comarcal en matèria de joventut per 
fomentar la igualtat d’oportunitats entre les persones joves de la comarca. 
→ Crear espais per compartir coneixements i bones pràctiques entre professionals de joventut, 
comptant amb la col·laboració i la implicació de les professionals municipals. 
→ Generar espais de reflexió, debat i intercanvi sobre la realitat juvenil i les seves necessitats, 
potencialitats i demandes. 
→ Generar i reforçar aliances amb agents municipals, comarcals i supramunicipals que incideixen en 
la realitat juvenil. 
→ Dissenyar polítiques de joventut de prevenció en problemàtiques de salut mental i promoció del 
benestar emocional de les persones joves. 
→ Treballar la relació i potenciar la col·laboració entre OJ i PIJ del Vallès Oriental. 

 
Descripció de les actuacions 

Formació vallesjove 

Formació a demanda, organitzada a partir de les necessitats, inquietuds i 
demandes detectades al territori. Adreçada especialment a professionals de 
joventut però oberta, també, a qualsevol altre professional que treballi amb 
i/o per a joves i que pugui beneficiar-se de l’acció formativa en el seu lloc de 
treball.  
En la mesura que sigui possible, es procurarà dissenyar accions que emprin 
metodologies vivencials i gamificades. 

Formació per càrrecs 
electes en l’àmbit de 

joventut 

Formació adreçada a responsables polítics en matèria de joventut a l’inici 
del seu mandat, amb els objectius següents: 
· Presentar la realitat juvenil i els principals reptes que planteja. 
· Contextualitzar les polítiques de joventut i el rol clau dels ajuntaments en 
el seu desenvolupament. 
· Posar en valor el paper dels i les professionals de joventut com a agents 
preventius i educatius. 
· Presentar les polítiques i serveis comarcals en l’àmbit de joventut. 
· Generar vincle entre els diferents càrrecs electes responsables de 



 

 

joventut.  

Jornada anual 
vallesjove 

Jornada al voltant d’una temàtica d’interès juvenil d’utilitat en l’àmbit de les 
polítiques de joventut, amb la participació de ponents especialitzats i 
procurant posar en valor bones pràctiques al Vallès Oriental. Adreçada a 
professionals de joventut de la comarca, però oberta a qualsevol 
professional o entitat que intervingui amb persones joves. 

Jornada anual XNEJ 
Vallès Oriental 

Jornada adreçada a professionals de la informació juvenil al Vallès Oriental, 
organitzada en col·laboració amb la XNEJ, amb l’objectiu de reflexionar, 
debatre i fomentar la col·laboració entre SIOAJ. 

Jornada anual de la 
Taula de Salut Jove 

del Vallès Oriental 

Jornada al voltant d’una temàtica d’interès relacionada amb la salut jove, 
organitzada per la Taula de Salut Jove del Vallès Oriental i adreçada a 
professionals que treballen amb i/o per a joves. 

Biblioteca digital de 
recursos per a 

professionals de 
joventut 

Creació, manteniment i actualització d’un recull virtual de publiacions, eines, 
peces audiovisuals i altres documents d’interès per als i les professionals 
que treballen amb el col·lectiu jove. Un contingut disponible a la secció per 
a professionals de la pàgina web www.vallesjove.cat.  

 

Públic destinatari 
 

Agents implicats 

· Professionals de 
joventut del Vallès 
Oriental. 
· Responsables polítics 
de joventut de la 
comarca. 
· Altres professionals i 
agents que treballen amb 
i/o per a joves. 

 

Lidera: Servei Comarcal de Joventut 
Col·labora: Oficina del Pla Jove, Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, 
Agència Catalana de la Joventut, Serveis municipals de joventut, Taula 
de Salut Jove del Vallès Oriental, Oficina Jove del Vallès Oriental, altres 
agents que puguin aportar continguts formatius. 

 

Temporització 2023 2024 2025 2026 

    
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

· Tècnics/ques del SCJ 
· Cap d’àrea de Serveis Personals del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
· Tècnics/ques de l’Oficina Jove del Vallès Oriental 
· Tècnics/ques del Programa Referent d’Ocupació Juvenil 
· Tècnics/ques de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona 
· Tècnics/ques de l’Agència Catalana de la Joventut 
· Tècnics/ques de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 
· Membres de la Taula de Salut Jove del Vallès Oriental 
· Tècnics/ques del Consell Comarcal que treballen en àrees, serveis i programes 



 

 

vinculats amb les persones joves 

Funcionals · Equipaments juvenils del Vallès Oriental 

Econòmics 
· Fitxa 41 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 
· Fitxa 42 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 

 

Indicadors d’avaluació 
 

Observacions 

· Nombre d’accions formatives dutes a terme 
· Nombre d’assistents a les accions formatives 
· Resultat dels formularis de valoració de cada acció formativa 
· Nombre de continguts de la biblioteca digital de recursos 

  

  

 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________ 

CLICA 
AQUÍ i 
torna a 
l’esque

ma 
global 

5.2.1.2. PROGRAMA: #FemXarxa 
Projecte 

🤝 Plenaris de joventut del Vallès Oriental 

 

Objectiu general  Nivell de 
prioritat 

Fomentar el treball transversal entre agents que incideixen en la realitat 
juvenil de la comarca. 

 
ALT 

 

Objectius específics 

1. Generar espais de reflexió, debat i intercanvi entre professionals de joventut. 
2. Generar vincle entre professionals i sentiment de pertinença a la dinàmica comarcal de joventut. 
3. Oferir espais de cura i d’escolta adreçats a professionals de joventut. 
4. Crear espais i dinàmiques per debatre, consensurar, avaluar i millorar les polítiques comarcals de 
joventut.  
5. Generar sinergies i treballar el vincle entre els municipis i el Servei Comarcal de Joventut. 
6. Fomentar la cooperació i el treball col·laboratiu entre agents que incideixen en la realitat juvenil del 
Vallès Oriental. 
7. Crear espais per compartir la feina feta pels grups de treball comarcals. 

 
Justificació 
🤝 Aquesta actuació està relacionada amb les orientacions següents: 

→ Generar espais de reflexió, debat i intercanvi sobre la realitat juvenil i les seves necessitats, 
potencialitats i demandes. 
→ Continuar prioritzant dinàmiques de treball en xarxa, canals de comunicació i coordinació entre 
professionals de joventut. 
→ Crear espais per compartir coneixements i bones pràctiques entre professionals de joventut, 
comptant amb la col·laboració i la implicació de les professionals municipals. 
→ Fomentar la creació d’un full de ruta comú i compartit a nivell comarcal en matèria de joventut per 
fomentar la igualtat d’oportunitats entre les persones joves de la comarca. 
→ Generar i reforçar aliances amb agents municipals, comarcals i supramunicipals que incideixen en 



 

 

la realitat juvenil. 
→ Fer visites al territori per part de conèixer els equipaments juvenils, les seves potencialitats i 
mancances. 
→ Trobar-se amb els diferents municipis de la comarca per conèixer les polítiques locals de joventut 
que estan duent a terme. 

 
Descripció de les actuacions 

Plenaris 
tècnics de 

joventut 

Espais de cura, trobada i intercanvi entre professionals de joventut. Mitjançant 
dinàmiques grupals, es treballarà en l’àmbit dels reptes, les necessitats, les 
inquietuds, les problemàtiques i les bones pràctiques a la comarca. Un dels objectius 
principals del plenari és potenciar la cohesió i el sentiment de pertinença dels i les 
professionals a la dinàmica comarcal, generant vincle i dinàmiques cooperatives.  
Els plenaris se celebraran rotativament als equipaments juvenils de la comarca. A 
l’inici de cada plenari, es farà una visita a l’equipament i es coneixerà el servei 
municipal de joventut amfitró. 
Al darrer plenari de l’any s’acordarà el calendari de plenaris del pròxim, per facilitar 
l’assistència. Previsió de calendarització: febrer, abril, juny, setembre, novembre. Si 
s’escau, es poden programar plenaris extraordinaris de caracter monogràfic, per tal 
d’abordar temes d’urgència o que hagin quedat pendents per manca de temps. 

Plenaris 
polítics de 

joventut 

Espais d’escolta a les inquietuds i necessitats dels càrrecs electes responsables de 
les polítiques de joventut al Vallès Oriental, així com per compartir la visió política en 
matèria de joventut. Els plenaris també són espais per proposar, consensuar, validar, 
avaluar i fer retorn de les polítiques comarcals de joventut.  
La convocatòria, que s’envia a inici d’any mitjançant carta de sortida i correu 
electrònic, s’adreça a regidors i regidores de joventut, però l’assistència de personal 
tècnic també és possible que sigui com a acompanyant del regidor o per expressa 
voluntat d’aquest.  
Al darrer plenari de l’any s’acordarà el calendari de plenaris del pròxim, per facilitar 
l’assistència. Els plenaris polítics tenen un caràcter bianual, i se celebren els mesos de 
maig i novembre. 

 

Públic destinatari 
 

Agents implicats 

· Professionals de joventut del Vallès 
Oriental. 
· Responsables polítics de joventut del 
Vallès Oriental. 

 

Lidera: Servei Comarcal de Joventut 
Col·labora: Regidories i serveis de joventut municipals, 
Direcció General de Joventut. 

 

Temporització 2023 2024 2025 2026 

    
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
· Tècnics/ques del SCJ 
· Cap d’àrea de Serveis Personals del Consell Comarcal del Vallès Oriental 



 

 

Funcionals · Equipaments juvenils del Vallès Oriental 

Econòmics · Fitxa 41 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 

 

Indicadors d’avaluació 
 

Observacions 

· Nombre de plenaris celebrats. 
· Nombre d’assistents als 
plenaris. 
· Resultat dels formularis 
d’avaluació anual del Servei 
Comarcal de Joventut. 

 
Tot i que es prioritzarà el format presencial dels plenaris per 
afavorir el vincle, no es descarta l’opció d’utilitzar el format 
virtual si es considera més adequat. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________ 

CLICA 
AQUÍ i 
torna a 
l’esque

ma 
global 

Projecte 

🤝 Grups de treball col·laboratiu 

 

Objectiu general  Nivell de 
prioritat 

Fomentar el treball transversal entre agents que incideixen en la realitat 
juvenil de la comarca. 

 
MIG 

 

Objectius específics 

1. Generar dinàmiques de treball col·laboratiu entre professionals de joventut del Vallès Oriental. 
2. Generar espais de reflexió, debat i intercanvi entre professionals de joventut. 
3. Generar vincle entre professionals i sentiment de pertinença a la dinàmica comarcal de joventut. 
4. Generar sinergies i treballar el vincle entre els municipis i el Servei Comarcal de Joventut. 
5. Fomentar la cooperació i el treball col·laboratiu entre agents que incideixen en la realitat juvenil del 
Vallès Oriental. 
6. Potenciar la qualitat de les polítiques de joventut del Vallès Oriental. 

 
Justificació 
🤝 Aquesta actuació està relacionada amb les orientacions següents: 

→ Generar espais de reflexió, debat i intercanvi sobre la realitat juvenil i les seves necessitats, 
potencialitats i demandes. 
→ Crear espais per compartir coneixements i bones pràctiques entre professionals de joventut, 
comptant amb la col·laboració i la implicació de les professionals municipals. 
→ Continuar prioritzant dinàmiques de treball en xarxa, canals de comunicació i coordinació entre 
professionals de joventut. 
→ Fomentar la creació d’un full de ruta comú i compartit a nivell comarcal en matèria de joventut per 
fomentar la igualtat d’oportunitats entre les persones joves de la comarca. 
→ Generar i reforçar aliances amb agents municipals, comarcals i supramunicipals que incideixen en 
la realitat juvenil. 
→ Reforçar les polítiques de joventut que posin èmfasi en l’acompanyament a les persones joves en 
el seu procés d’emancipació i transició. 
→ Dissenyar polítiques de joventut de prevenció en problemàtiques de salut mental i promoció del 
benestar emocional de les persones joves. 



 

 

→ Incorporar el foment de la participació i l’associacionisme com a línia de treball 
→ Treballar la relació i potenciar la col·laboració entre OJ i PIJ del Vallès Oriental. 

 
Descripció de les actuacions 

Taules 
temàtiques 
de joventut 

Taula de Salut Jove del Vallès Oriental 
Funció: La Taula de Salut Jove és un espai de debat i reflexió entre professionals 
vinculats a la salut i la joventut. Des de l’any 2011, cada any, la Taula organitza la 
Jornada de la Taula de Salut Jove del Vallès Oriental, adreçada a professionals que 
treballen amb i/o per a joves. 

 
Membres: Coordinador/a del Pla C17, coordinador/a del PPD de la Vall del Tenes, 
coordinador/a el Tritó del Baix Montseny, professionals del Programa Crític de la 
Mancomunitat del Galzeran, tècnic/a del Servei de Salut Pública de Granollers, tècnic/a 
de joventut de Canovelles, tècnic/a de joventut de Vilanova del Vallès. 
Coordinació: Oficina Jove del Vallès Oriental (ecosistema Salut) i Servei Comarcal de 
Joventut (SCJ). 

 
Clica aquí i accedeix al document interactiu. 

 
Taula d’Interseccionalitat Jove del Vallès Oriental 
Funció: Treballar temes vinculats amb els eixos de desigualtat presents a la nostra 
societat. 
Coordinació: Oficina Jove del Vallès Oriental (ecosistemas Interculturalitat + 
Feminismes i LGBTI+ ) i Servei Comarcal de Joventut (SCJ). 
 
Taula de Participació Jove del Vallès Oriental 
Funció: Exploració de les noves formes de participació juvenil i de metodologies 
participatives en l’àmbit de les polítiques de joventut. 
Coordinació: Oficina Jove del Vallès Oriental (ecosistema Participació i 
associacionisme) i Servei Comarcal de Joventut (SCJ). 
 
Taula d’Informació Juvenil del Vallès Oriental 



 

 

Funció: Treball col·laboratiu per a l'elaboració de materials de difusió de la informació, 
compartir recursos, etc. 
Coordinació: Oficina Jove del Vallès Oriental (servei generalista d’informació juvenil) i 
Servei Comarcal de Joventut (SCJ). 
Taula d’equipaments juvenils del Vallès Oriental 
Funció: Espai per compartir bones pràctiques, reptes, projectes, metodologies, 
inquietuds, etc. relacionades amb el dia a dia dels espais joves al Vallès Oriental. 
Coordinació: Servei Comarcal de Joventut (SCJ). 

Grups de 
recerca i 

suport 
mutu 

Grup de recerca: Bones pràctiques en Joventut 
Funció: Recerca i organització de visites de descoberta de bones pràctiques, recerca 
d'intercanvis i/o possibles viatges, etc. 
Membres: Tècnic/a de joventut de Lliçà de Vall, tècnic/a de joventut de Canovelles, 
tècnic/a auxiliar de joventut de Santa Maria de Palautordera, dinamitzador/a juvenil de 
Caldes de Montbui, tècnic/a de joventut de Granollers, tècnic/a de joventut i 
dinamitzador juvenil de Santa Eulàlia de Ronçana, tècnics/ques del SCJ. 
 
Grup de suport mutu: Elaboració de Plans Locals de Joventut 
Funció: Formació, reflexió i treball col·laboratiu en relació a l’elaboració del Pla Local de 
Joventut. 
Membres: Tècnic/a referent del Servei Integral al Territori de la coordinació territorial de 
Barcelona de la Direcció General de Joventut, tècnics/ques de joventut variables, 
tècnics/ques del Servei Comarcal de Joventut. 

 

Públic destinatari 
 

Agents implicats 

· Professionals de 
joventut del Vallès 
Oriental  

Lidera: Servei Comarcal de Joventut 
Col·labora: Serveis municipals de joventut, Plans de prevenció i promoció de 
la salut jove (C17, PPD, el Tritó del Baix Montseny, Servei Crític, Servei de 
Salut Pública de Granollers), Servei Integral al Territori de la coordinació 
territorial de Barcelona de la Direcció General de Joventut, altres agents de la 
comarca que treballen amb i/o per a joves en l’àmbit de les temàtiques dels 
grups de treball. 

 

Temporització 2023 2024 2025 2026 

    
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

· Tècnics/ques del SCJ 
· Cap d’àrea de Serveis Personals del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
· Tècnics/ques dels serveis municipals de joventut del Vallès Oriental 
· Tècnics/ques dels plans de prevenció i promoció de la salut jove del Vallès Oriental 
· Tècnic/a referent del Servei Integral al Territori de la coordinació territorial de 
Barcelona de la Direcció General de Joventut. 

Funcionals · Equipaments juvenils del Vallès Oriental 



 

 

Econòmics · Fitxa 41 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 

 

Indicadors d’avaluació 
 

Observacions 

· Nombre de grups de treball 
col·laboratiu actius. 
· Nombre de reunions de cada 
grup de treball. 
· Valoració qualitativa dels 
membres de cada grup. 
· Nombre d’assistents a la jornada 
anual de la Taula de Salut Jove 
del Vallès Oriental. 
· Resultat dels formularis de 
valoració de la jornada de la 
Taula de Salut Jove del Vallès 
Oriental. 
· Resultats de l’avaluació dels 
diferents projectes implementats 
en el marc de cada grup. 

 

En el moment d’elaboració del PCJ l’únic grup actiu és la Taula 
de Salut Jove del Vallès Oriental. La resta de grups s’han 
consensuat als plenaris tècnics de joventut, però encara no 
han començat a treballar.  

 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________ 

CLICA 
AQUÍ i 
torna a 
l’esque

ma 
global 

Projecte 

🤝 Grups de WhatsApp de joventut 

 

Objectiu general  Nivell de 
prioritat 

Fomentar el treball transversal entre agents que incideixen en la realitat 
juvenil de la comarca. 

 
BAIX 

 

Objectius específics 

1. Generar dinàmiques de treball col·laboratiu entre professionals de joventut del Vallès Oriental. 
2. Generar espais de reflexió, debat i intercanvi entre professionals de joventut. 
3. Generar vincle entre professionals i sentiment de pertinença a la dinàmica comarcal de joventut. 
4. Generar sinergies i treballar el vincle entre els municipis i el Servei Comarcal de Joventut. 
5. Fomentar la cooperació i el treball col·laboratiu entre agents que incideixen en la realitat juvenil del 
Vallès Oriental. 
6. Establir canals telemàtics de comunicació entre professionals de joventut. 

 
Justificació 
🤝 Aquesta actuació està relacionada amb les orientacions següents: 

→ Crear espais per compartir coneixements i bones pràctiques entre professionals de joventut, 
comptant amb la col·laboració i la implicació de les professionals municipals. 
→ Continuar prioritzant dinàmiques de treball en xarxa, canals de comunicació i coordinació entre 
professionals de joventut. 
→ Generar espais de reflexió, debat i intercanvi sobre la realitat juvenil i les seves necessitats, 
potencialitats i demandes. 



 

 

→ Generar i reforçar aliances amb agents municipals, comarcals i supramunicipals que incideixen en 
la realitat juvenil. 
→ Dissenyar accions d’aproximació als municipis que en el moment d’elaboració del PCJ no estan 
vinculats a la xarxa comarcal de joventut. 
→ Treballar la relació i potenciar la col·laboració entre OJ i PIJ del Vallès Oriental. 

 
Descripció de les actuacions 

Professionals 
Joventut VOr 

L’any 2020, en context de pandèmia, es va crear un grup de WhatsApp per a 
professionals de joventut de la comarca. La seva funció principal era facilitar la 
comunicació en un moment de canvi constant tant de directrius com restriccions, 
així com esdevenir una espai virtual per compartir i per fer-nos mutu entre 
professionals.  
Amb el pas del temps, l’eina ha continuat sent útil, i el grup s’ha convertit un espai 
que serveix per compartir bones pràctiques, fer difusió de projectes, sol·licitar 
informació sobre talleristes o proveïdors, compartir dubtes, enviar recordatoris, 
etc.  
Al 2022, el grup compta amb 45 membres, que representen a un total de 28 
municipis de la comarca. 

Info Juvenil VOr 

L’any 2021, per iniciativa d’una professional de joventut municipal, es va obrir un 
segon grup de WhatsApp adreçat, només, a professionals de la informació juvenil. 
La seva finalitat és poder compartir informació actualitzada, notícies, novetats, 
materials i recursos informatius d’interès juvenil. També és un espai perquè les 
professionals puguin compartir dubtes o inquietuds informatives i donar-se suport 
mútuament.  
Al 2022, el grup compta amb 16 membres, entre professionals de l’Oficina Jove i 
responsables de la informació juvenil de 13 municipis. 

Dinamització 
Juvenil VOr 

Al plenari tècnic del 21 de setembre de 2022, de validació del PCJ 2022-26, es va 
proposar i aprovar la creació d’un grup per facilitar la interecció, la col·laboració i 
el suport mutu entre professionals de la dinamització juvenil.  

 

Públic destinatari 
 

Agents implicats 

· Professionals de joventut del Vallès 
Oriental.  

Lidera: Servei Comarcal de Joventut 
Col·labora: Professionals de joventut del Vallès 
Oriental. 

 

Temporització 2023 2024 2025 2026 

    
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
· Professionals de joventut del Consell Comarcal: Tècnics/ques del SCJ, tècnics/ques 
de joventut compartides, tècnics/ques del Programa Referent d’Ocupació Juvenil, 
tècnics/ques de l’Oficina Jove adscrites al Consell Comarcal. 



 

 

Funcionals · Dispositius mòbils amb l’eina WhatsApp. 

Econòmics 
· Fitxa 42 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 
· Fitxa 43.2 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 
· Convenis de col·laboració amb els ajuntaments implicats 

 

Indicadors d’avaluació 
 

Observacions 

· Nombre de 
participants als grups. 
· Grau de cobertura en 
la presencia de 
municipis de la comarca 
als grups. 
· Número de continguts 
enviats. 
· Resultat dels 
formularis de satisfacció 
enviats als municipis. 

 

En el moment d’elaboració del PCJ el WhatsApp no és una eina 
homologada al Consell Comarcal i els dispositius mòbils de treball de les 
professionals de Joventut no tenen connexió a internet. Des del SCJ es 
considera prioritari incorporar aquesta eina de treball per poder oferir un 
millor servei.  

 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________ 

CLICA 
AQUÍ i 
torna a 
l’esque

ma 
global 

Projecte 

🤝 Coordinació del Servei Comarcal de Joventut amb altres agents 

 

Objectiu general  Nivell de 
prioritat 

Fomentar el treball transversal entre agents que incideixen en la realitat 
juvenil de la comarca. 

 
MIG 

 

Objectius específics 

1. Fomentar la cooperació i el treball col·laboratiu entre agents que incideixen en la realitat juvenil del 
Vallès Oriental. 
2. Potenciar la qualitat de les polítiques de joventut del Vallès Oriental. 
3. Generar dinàmiques de treball col·laboratiu entre professionals de joventut del Vallès Oriental. 
4. Fomentar l’emancipació i la participació juvenil als municipis del Vallès Oriental. 

 
Justificació 
🤝 Aquesta actuació està relacionada amb les orientacions següents: 

→ Generar i reforçar aliances amb agents municipals, comarcals i supramunicipals que incideixen en 
la realitat juvenil. 
→ Continuar prioritzant dinàmiques de treball en xarxa, canals de comunicació i coordinació entre 
professionals de joventut. 
→ Dissenyar estratègies per fomentar la visualització de les àrees de joventut als organismes 
municipals, així com per donar a conèixer els serveis de joventut a altres agents que treballen amb i/o 
per a joves i fomentar el treball transversal entre àrees. 
→ Reforçar les polítiques de joventut que posin èmfasi en l’acompanyament a les persones joves en 
el seu procés d’emancipació i transició. 



 

 

→ Incorporar el foment de la participació i l’associacionisme com a línia de treball. 
→ Dissenyar polítiques de joventut de prevenció en problemàtiques de salut mental i promoció del 
benestar emocional de les persones joves. 
→ Crear un mapa que aglutini tots els recursos que estan a disposició de les persones joves de la 
comarca. 
→ Tenir en compte la realitat específica del jovent amb situacions documentals irregulars en el 
disseny de polítiques de suport a l’emancipació juvenil. 

 
Descripció de les actuacions 

Coordinació amb serveis del 
Consell Comarcal vinculats 

amb l’emancipació juvenil 

TREBALL EDUCACIÓ HABITATGE IGUALTAT  
Àrea de Serveis Personals: Educació, Cooperació, Habitatge, 
Consum. 
Àrea de Polítiques Socials i Igualtat: Serveis Socials bàsics, 
Infància i Família, Servei d'atenció a infància i adolescència 
(SEAIA), Igualtat i Diversitat (Igualtat de gènere, Immigració, 
Mediació).  
Àrea de Desenvolupament Local: Ocupació, Turisme. 
Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC): Observatori-
Centre d'Estudis. 
 
L’acció de coordinació es centra en organitzar reunions 
puntuals amb els equips tècnics dels diferents serveis. 
Aquests espais han de servir  per fer traspàs de les accions 
que cada part està duent a terme, fomentar l’intercanvi i la 
reflexió conjunta, així com plantejar possibles 
col·laboracions per donar resposta a les necessitats de la 
realitat juvenil. 
Les tècniques del SCJ seran les responsables d’aquesta 
coordinació i s’encarregaran de convocar les reunions.  

Taula pel Desenvolupament 
Econòmic i l’Ocupació del 

Vallès Oriental - Vallès Oriental 
Avança 

TREBALL EDUCACIÓ  
La Taula Vallès Oriental Avança té per objecte fomentar el 
desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental de 
forma conjunta i consensuada entre diferents agents per detectar 
les necessitats, coordinar, planificar i pactar les corresponents 
polítiques que assoleixin una major eficàcia de gestió i 
optimització de recursos, i que millorin la qualitat de l’ocupació i 
la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental. 
La Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès 
Oriental – El Vallès Oriental Avança defineix unes línies 
estratègiques inicials per treballar, sense perjudici que n’hi pugui 
haver altres i sent conscients que l’inici d’un procés de 
planificació estratègica pot redefinir objectius i afegir-ne de nous. 
Inicialment les línies de treball destacades són: 
1: Pacte industrial comarcal. Que treballi en la 
reindustrialització comarcal, el sòl industrial i els serveis 
necessaris, la situació del sòl, la captació de nova indústria. La 
internacionalització de la indústria comarcal. 
2: La formació a la comarca. Que estableixi el mapa de la 
formació, detecti mancances i trobi les solucions adients a la 
millora de la formació comarcal. 
3: Les infraestructures comarcals. Que treballi per l’adequació 
de les infraestructures en matèria de comunicacions. Que 
estableixi el mapa d’infraestructures comercials, culturals i 
esportives per detectar mancances i oportunitats i segueixi amb 
detall els plans ja encetats així com n’impulsi de nous. No podem 
oblidar però la planificació del que podríem denominar les 
infraestructures socials (equipaments bàsics) escoles, hospitals, 



 

 

centres cívics, casals d’avis, centres esportius i que han de 
formar part de la planificació general. 
4: Millora de l’ocupació. Que transversalment amb la resta de 
línies cerqui els incentius necessaris per millorar la qualitat i la 
quantitat de l’ocupació de la comarca. Així com ajudi a les 
persones que cerquen feina a la seva millor opció, el reciclatge, 
l’autoocupació, l’emprenedoria. Que cerqui el foment de la 
contractació pública i privada. 
5: La diversificació econòmica. Que estudiï els potencials i la 
situació turística, hotelera i comercial de la comarca. Que estudiï 
els potencials i la situació del primer sector. Que estudiï els 
potencials i la situació del tercer sector. Que realitzi propostes en 
aquests sectors productius i realitzi plans específics sectorials37. 
 
L’acció de coordinació amb aquest agent consistirà en 
formar part de la Taula i assistir a les sessions que es 
convoquin. 
Les tècniques de l’Oficina Jove del Vallès Oriental seran les 
responsables de participar en aquests espais. 

Xarxa LISMIVO 

TREBALL 
L’any 2004 el Consell Comarcal es va marcar com una de les 
línies prioritàries el treballar i potenciar la integració laboral de 
les persones amb diversitat funcional, plantejant 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. De tot plegat en va sorgir una comissió de treball 
impulsada pel Consell Comarcal: la Comissió per a la Inserció 
Laboral de Persones amb Discapacitat, formada per Centres 
Especials de Treball i altres entitats de la comarca. 
 
Al 2008 la Comissió va passar a denominar-se Xarxa Lismivo. 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 
portar a canviar la denominació de Comissió pel de Xarxa. 
 
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 associacions d’empresaris. La 
participació de les entitats membres de la Xarxa es va formalitzar 
mitjançant un conveni. 
 
Des de llavors, la Xarxa Lismivo aplega tots els agents de la 
comarca implicats en la inserció laboral de les persones amb 
diversitat funcional i ha realitzat tot tipus d’accions coordinades 

per sensibilitzar i promoure la inserció d’aquest col·lectiu.38 
 
L’acció de coordinació amb aquest agent consistirà en 
participar a les sessions plenàries de la Xarxa i en el 
contacte constant entre el servei especialitzat de Treball de 
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l’Oficina Jove i el personal tècnic responsable de la Xarxa 
LISMIVO. 
La cap d’Àrea de Serveis Personals serà la responsable 
d’aquesta coordinació. 

Programa de 
benestar emocional 

i salut comunitària 
a l’atenció primària 

de salut 

SALUT 
El programa de benestar emocional i salut comunitària a l’atenció 
primària de salut i comunitàri (APiC) vol esdevenir una eina 
eficaç per situar i enllaçar totes les actuacions de promoció del 
benestar emocional, prevenció i detecció de situacions de risc de 
signes d’alerta de patiment mental. 
Els equips d’atenció primària (EAP) incorporaran la figura del 
referent de benestar emocional comunitari. Es tracta d’un/a 
professional que desenvoluparà tasques de promoció i prevenció 
en salut emocional, adreçades als col·lectius que més ho 
necessiten. 
 
Serveis de la cartera 
• Educació per a la salut des d’un punt de vista salutogènic que 
fomenti l’autocura i els hàbits saludables per al benestar 
emocional en les diferents etapes de la vida, adreçada 
especialment a les persones que es troben en situació de risc, 
en el si de la comunitat i en coordinació amb el programa de 
col·laboració establert entre l’APiC i els serveis de salut mental 
del territori: 

 Infants i joves. 

 Persones en situació de vulnerabilitat amb factors de risc 
psicosocial de problemes de salut mental, com ara 
persones amb diversitat funcional, persones en situació 
d’atur, víctimes de violència domèstica, persones amb 
solitud no volguda, entre d’altres. 

 Gent gran. 
• Informació i assessorament dels recursos comunitaris 
adreçats a la millora del benestar emocional, associacions i teixit 
social. 
• Contribució a la realització de grups informatius i 
psicoeducatius de forma integrada amb altres membres dels 
EAP. 
• Prescripció de serveis comunitaris, destinada a vincular la 
ciutadania amb activitats i serveis comunitaris relacionats amb el 
benestar emocional i amb la prevenció de patiment mental. 
• Participació, conjuntament amb la resta de membres de l’EAP, 
en la detecció, en l’àmbit comunitari, de persones que presentin 
signes de risc o d’alarma de patiment mental. 
• Participació, conjuntament amb la resta de membres de l’EAP, 
en la definició i aplicació d’estratègies comunitàries per a 
l’abordatge del malestar emocional, adreçades a persones 
amb determinants psicosocials (atur, soledat no volguda, etc.) 
que puguin produir o empitjorar certes limitacions funcionals. 
• Assessorament i implementació de plans per a l’abordatge 
del malestar emocional dels professionals dels EAP. 
• Participació en les activitats de formació i recerca 
relacionades amb el seu àmbit de treball que es duguin a terme 
en l’EAP de referència i en xarxa amb els recursos de salut 
mental i de salut comunitària. 
 
Desplegament de la cartera: 
Els serveis abans descrits són d’aplicació majoritària a la 
comunitat, a través de diferents vies: 



 

 

• Programa salut i escola. La finalitat d’aquest programa és 
millorar la salut dels infants i adolescents mitjançant accions de 
promoció de la salut, prevenció de conductes de risc i actuació 
precoç en diferents eixos: la salut mental, l’educació afectiva i la 
salut sexual, la salut alimentària, el consum de substàncies 
addictives (alcohol, tabac i altres drogues), les conductes 
addictives sense substàncies o addiccions comportamentals, la 
violència (de gènere, familiar, entre iguals...), l’assetjament 
escolar i el ciberassetjament, entre d’altres. Aquest programa es 
duu actualment a terme per part dels professionals dels EAP en 
coordinació amb Salut Mental. La nova persona professional 
s’integrarà en aquest equip per realitzar les activitats necessàries 
d’acord amb les seves competències de prevenció i promoció de 
la salut, com ara, en el cas que formi part d’una actuació 
integrada i pactada amb la comunitat educativa, tallers sobre 
hàbits saludables, relacions saludables, entre d’altres. 
• Activitats que es realitzen en els centres d’atenció primària 
(CAP): grups d’acompanyament, reunions de suport a cuidadors, 
grups d’empoderament de pacients, programa del pacient expert, 
etc. 
• Activitats comunitàries del Programa de salut comunitària 
relacionades amb el benestar emocional, en què participa 
l’EAP, a centres educatius, espais/tarda jove, casals de joves, 
centres cívics, centres oberts, serveis socials bàsics i 
especialitzats, casals de gent gran, residències, i altres, de forma 
integrada amb la resta d’actors que hi participen. 
• Espais de coordinació amb tota la xarxa de salut 
comunitària, en què participa l’EAP juntament amb altres actors 
de la comunitat, com la salut pública, els ens locals, el teixit 
associatiu, les institucions i altres agents de salut39. 
 
L’acció de coordinació amb aquest agent consistirà en 
organitzar reunions periòdiques amb la coordinadora del 
Programa al Vallès Oriental. Aquests espais serviran per fer 
traspàs de les accions que cada part està duent a terme, 
intercanvi i reflexió conjunta, i plantejament de possibles 
col·laboracions per donar resposta a les necessitats de la 
realitat juvenil. 
Les tècniques del SCJ seran les responsables d’aquesta 
coordinació i s’encarregaran de convocar les reunions.  

Comissió infantojuvenil de la 
Taula de Salut Mental i 

Addiccions de Granollers 

SALUT 
“Les Taules de Salut Mental són un espai de reflexió, intercanvi 
de recursos i treball col·laboratiu per promocionar l’atenció 
integral de la salut mental al territori. Requereixen d’uns principis 
que afavoreixin la participació activa dels seus membres, la 
presa de decisions basada en els punts en comú i dinàmiques 
que possibilitin un bon treball col·laboratiu. 
Les Taules cerquen la implicació de tots els agents relacionats 
amb l’atenció a la salut mental en el territori: les entitats del 
tercer sector (associacions i/o federacions de famílies i persones 
amb problemes de salut mental, i/o entitats proveïdores de 
serveis de salut mental), l’administració pública local (regidories, 
serveis i recursos), l’administració comarcal, la Diputació i la 
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representació territorial de conselleries o organismes de la 
Generalitat de Catalunya.40” 
L’any 2020 la Taula de Salut Mental i Addiccions de Granollers 
va acordar prioritzar l’àmbit de la infància i la joventut mitjançant 
la creació de la Comsisió Infanto-juvenil. La voluntat d’aquest 
grup de treball és elaborar un pla d’acció al territori41. 
L’acció de coordinació amb aquest agent consistirà en 
formar part de la comissió i assistir a les sessions que es 
convoquin. 
Les tècniques del SCJ seran les responsables d’aquesta 
coordinació i s’encarregaran d’assistir a les reunions.  

Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental 

TREBALL 
L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental és una iniciativa 
promoguda pel Departament d’Empresa i Treball sorgida a partir 
de l’aliança de diversos actors públics i privats de l’economia 
social de la comarca, amb l’objectiu de donar a conèixer i 
impulsar l’economia social i solidària, el tercer sector i les 
cooperatives: un model d’economia transformadora que dóna 
resposta a la necessitat del territori, genera riquesa i ocupació 
estable i de qualitat. 
 
Els projectes i les accions impulsades des de l’Ateneu, s’adrecen 
principalment a persones emprenedores, projectes emergents, 
associacions, cooperatives i entitats de l’ESS, gestories i 
assessories, persones aturades o treballadores d’empreses 
properes al tancament, i també a l’alumnat de cicles formatius i 
universitats i personal de les administracions públiques, per tal 
d’esdevenir un espai de referència al territori, visibilitzar i 
fomentar la creació de noves empreses de l’economia social, el 
tercer sector i les cooperatives. 
 
Els Ateneus Cooperatius ofereixen els següents recursos i 
serveis: 
• Informació sobre els diferents recursos disponibles en 
economia social i cooperativa. 
• Orientació en els tràmits de constitució d’una empresa de 
l’economia social. 
• Formació en l’àmbit dels tràmits i procediments de constitució i 
gestió d’una empresa de l’economia social. 
• Formació en el coneixement de l’àmbit de l’economia social i 
les formes jurídiques associades per a joves de centres 
d’educació secundària i superior. 
• Acompanyament a mida per a la l’elecció de la forma jurídica 
que té més encaix i suport a la constitució d’una empresa de 
l’economia social. 
• Acompanyament a mida per a la transformació d’una SCP o 
associació en una empresa de l’economia social. 
• Jornades sobre empreses de l’economia social i bones 
pràctiques. 
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• Laboratori de bones pràctiques i rèplica. 
• Orientació en processos de continuïtat d’empreses prperes al 
tancament i reconversió sota la fórmula cooperativa per part de 
les persones treballadores42. 
 
L’acció de coordinació amb aquest agent consistirà en 
organitzar reunions periòdiques amb l’equip tècnic de 
l’Ateneu Cooperatiu. Aquests espais serviran per fer traspàs 
de les accions que cada part està duent a terme, intercanvi i 
reflexió conjunta, i plantejament de possibles 
col·laboracions per donar resposta a les necessitats de la 
realitat juvenil. 
Les tècniques del SCJ seran les responsables d’aquesta 
coordinació i s’encarregaran de convocar les reunions.  

Diputació de Barcelona: Oficina 
del Pla Jove 

L'objectiu de l’Oficina del Pla Jove (OPJ) de la Diputació de 
Barcelona és donar suport als ens locals en la planificació i el 
desenvolupament de les polítiques de joventut, així com 
promoure la innovació a través de la formació i 
l’acompanyament dels i de les professionals de la matèria. 
Per a dur a terme la tasca encomanada, l'OPJ estructura les 
seves actuacions entorn a quatre línies estratègiques: 
1. Facilitar la planificació i el desplegament de les polítiques 
locals de joventut. 
1.1 Suport per a l’elaboració de la diagnosi, disseny i avaluació 
d’un pla local de joventut. 
1.2 Suport econòmic als ens locals per al desplegament de 
polítiques equitatives en l’àmbit de joventut. 
1.3 Suport per a l’elaboració de plans d’actuació anuals, 
especialment orientats a petits municipis. 
2. Transformar els equipaments juvenils municipals en 
espais impulsors de les polítiques locals de joventut. 
2.1 Suport per a la concepció, gestió, millora i dinamització 
d’equipaments juvenils municipals. 
2.2 Foment del treball en xarxa dels equipaments juvenils dels 
diferents municipis. 
2.3 Generació de coneixement sobre els diferents aspectes que 
envolten aquests equipaments. 
3. Promoure l’empoderament juvenil mitjançant la millora de 
les competències personals. 
3.1 Oferir recursos als ens locals per promoure l’adquisició de 
competències transversals, la construcció de l’esperit crític, la 
participació i l’associacionisme juvenil, a través de propostes en 
l’àmbit de l’educació no formal. 
3.2 Col·laborar amb entitats referents de les polítiques de 
joventut per desenvolupar accions d’empoderament juvenil. 
4. Reforçar el personal tècnic de joventut com a agent 
necessari per a la planificació i execució de les polítiques 
locals de joventut. 
4.1 Desenvolupament d’accions formatives adreçades als i les 
professionals de joventut. 
4.2 Impuls dels canals d’informació i cooperació entre la 
Diputació de Barcelona i el personal tècnic de joventut dels ens 
locals. 
 
El suport tècnic que ofereix l'Oficina del Pla Jove es caracteritza 
per respondre a l'especificitat de la demanda; des de la 
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proximitat, d'acord amb les necessitats i la realitat concreta del 
municipi; i sobretot, amb la implicació del mateix. Les regidories 
de joventut disposen de la millor informació i capacitat per 
millorar la vida dels i les joves del seu municipi i portar a terme 
els seus projectes. Així, no es tracta de fer una feina per 
encàrrec sinó d'un procés conjunt en que l'equip tècnic de 
l'Oficina del Pla Jove, amb suport extern si és necessari, facilita i 
acompanya la regidoria de joventut en el procés de definició i 
elaboració del producte sol·licitat. 
 
L’acció de coordinació amb aquest agent consistirà en la 
comunicació constant i la possibilitat de convocar reunions 
puntuals amb l’OPJ per poder treballar de forma 
col·laborativa. 
Les tècniques del SCJ seran les responsables d’aquesta 
coordinació.  

Generalitat de Catalunya: 
Direcció General de Joventut, 

Agència Catalana de la 
Joventut, Xarxa Nacional 

d’Emancipació Juvenil 

La Generalitat de Catalunya, en el marc del Departament de 
Drets Socials i la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut, 
disposa de la Direcció General de Joventut (DGJ). 
La DGJ està formada per: 
• La Subdirecció General de Joventut (que compta amb el Servei 
d'Associacionisme i Educació en el Lleure, la Unitat de Suport i 
el Servei de Documentació i Arxiu) 
• L’Àrea d’Innovació i Programes Estratègics 
• L’Agència Catalana de la Joventut (que compta amb la Direcció 
de Serveis Comuns (ACJ), la Direcció de Serveis a la Joventut 
(ACJ), Direcció de Programes i Polítiques de Joventut i 
l’Observatori Català de la Joventut (ACJ)) 
• El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). 
 
Corresponen a la DGJ les funcions següents: 
a) Elaborar i proposar les directrius sobre política juvenil 
adaptades al context social, polític i econòmic existent. 
b) Impulsar i coordinar el Pla nacional de joventut i fer-ne el 
seguiment. 
c) Elaborar el Pla d'actuació en polítiques de joventut del Govern 
de la Generalitat de Catalunya i fer-ne el seguiment, i impulsar 
mecanismes de coordinació interdepartamental amb 
funcionament periòdic i reconeixement institucional. 
d) Dissenyar, executar i avaluar els programes d'actuació del 
Departament en matèria de joventut, d'acord amb les directrius 
que estableixen el Pla nacional de joventut i la Comissió 
Interdepartamental de Polítiques de Joventut. 
e) Impulsar, coordinar i fer el seguiment de les actuacions dels 
diferents departaments i organismes de la Generalitat en matèria 
de joventut, en el marc de les directrius del Pla nacional de 
joventut i de la Comissió Interdepartamental de Polítiques de 
Joventut. 
f) Establir els mecanismes que permetin visualitzar les 
actuacions del Govern en matèria de joventut. 
g) Dissenyar, executar i avaluar l'acció i la projecció 
internacionals de la Direcció General de Joventut. 
h) Coordinar les actuacions del Departament en matèria de 
joventut en el territori. 
i) Supervisar, controlar i aprovar l'activitat de l'Agència Catalana 
de la Joventut que estableix el contracte programa corresponent. 
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin. 
 



 

 

Corresponen a la Sub-direcció General de Joventut les 
funcions següents: 
a) Impulsar l'elaboració del pressupost de la Direcció General de 
Joventut, així com la gestió econòmica i pressupostària. 
b) Supervisar les actuacions juridicoadministratives de la 
Direcció General de Joventut, sense perjudici del que preveu la 
normativa sobre els serveis jurídics de l'Administració de la 
Generalitat. 
c) Supervisar i coordinar la gestió i l'administració del personal 
de la Direcció General de Joventut, d'acord amb els òrgans del 
Departament que tinguin funcions en aquesta matèria. 
d) Supervisar els serveis generals i les dependències de la 
Direcció General de Joventut, i establir les propostes adequades 
a l'optimització de recursos. 
e) Desenvolupar programes adreçats a la racionalització, la 
simplificació i la millora de l'organització dels procediments de la 
Direcció General de Joventut. 
f) Supervisar i coordinar l'actuació en matèria d'associacionisme 
juvenil i d'educació en el lleure. 
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin 
els seus superiors jeràrquics. 
 
Corresponen a l'Àrea d'Innovació i Programes Estratègics, 
configurada com a àrea funcional, les funcions següents: 
a) Dissenyar els nous programes estratègics de la Direcció 
General de Joventut per garantir el compliment del Pla nacional 
de joventut i fer front a les necessitats actuals del jovent. 
b) Coordinar el desenvolupament del Pla nacional de joventut i 
les actuacions de la Comissió Interdepartamental de Polítiques 
de Joventut, el Pla d'actuació de joventut i la coordinació 
interdepartamental que se'n derivi. 
c) Impulsar el desenvolupament de la xarxa nacional 
d'emancipació juvenil a tot el territori. 
d) Participar en la promoció i l'impuls del programa de Garantia 
Juvenil d'acord amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 
e) Desenvolupar les activitats internacional i de mobilitat de la 
Direcció General de Joventut, i facilitar que els i les joves i les 
entitats juvenils siguin presents i puguin participar en els 
diferents espais d'interlocució i representació en els diferents 
òrgans internacionals. 
f) Supervisar i coordinar l'elaboració dels materials gràfics sobre 
qualsevol suport d'acord amb les necessitats de difusió, 
coneixement i anàlisi derivades de les actuacions de la Direcció 
General de Joventut. 
g) Coordinar i impulsar la gestió, el manteniment i l'actualització 
de continguts i recursos digitals de la Direcció General de 
Joventut en coordinació amb la Secretaria General del 
Departament. 
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin 
els seus superiors jeràrquics. 
 
Són funcions de l'Agència Catalana de la Joventut: 
a) Executar els programes per a l'emancipació de les persones 
joves per encàrrec del departament competent en matèria de 
joventut, d'acord amb el Pla nacional de joventut i en coordinació 
amb els departaments competents. Aquests programes han 
d'ésser, en tot cas, els que afectin l'habitatge, la salut, el treball, 
la formació i la cultura destinats a les persones joves. 
b) Executar programes de foment de la participació juvenil i del 



 

 

diàleg intercultural, per encàrrec del departament competent en 
matèria de joventut, d'acord amb el Pla nacional de joventut. 
c) Assessorar els ens locals en matèria de polítiques de joventut 
i en el desplegament dels plans locals de joventut en el territori. 
d) Impulsar els punts i les oficines de la Xarxa Catalana de 
Serveis d'Informació Juvenil, autoritzar-los, donar-los suport, fer-
ne el seguiment i vetllar per llur coordinació general. 
e) Organitzar seminaris, tallers i conferències sobre la joventut i 
participar-hi. 
f) Promoure i facilitar els serveis de turisme juvenil i d'intercanvi 
de joves, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional. 
g) Facilitar l'accés a la informació, la consulta i l'assessorament 
turístic per a joves. 
h) Gestionar, explotar i mantenir la Xarxa Nacional d'Albergs 
Socials de Catalunya. 
i) Gestionar, representar i comercialitzar el Carnet Jove. 
 
Són funcions també de l'Agència, en el marc de les anteriors: 
a) Promoure la mobilitat internacional de les persones joves. 
b) Fomentar la inserció social i laboral de les persones joves, en 
coordinació amb els departaments competents. 
c) Promoure la solidaritat i cooperació al desenvolupament de les 
persones joves. 
d) Desenvolupar i executar programes de participació i 
emancipació. 
e) Assessorar la Direcció General de Joventut en matèria 
d'execució de polítiques de joventut.  
 
Són funcions del CNJC: 
a) Promoure activitats dirigides a assegurar la participació de les 
persones joves en les decisions i en les mesures que les 
afecten. 
b) Elaborar i promoure, per iniciativa pròpia o a petició d'altri, 
informes o estudis sobre matèries relacionades amb la joventut i 
amb els seus problemes. 
c) Fomentar en les persones joves l'associacionisme juvenil, a fi 
que emprenguin en grup la solució de les qüestions que les 
afecten. 
d) Fer d'interlocutor entre la Generalitat i les organitzacions 
juvenils en tot allò que afecta les persones joves. 
e) Participar en els òrgans consultius de l'Administració quan 
aquesta ho requereixi. 
f) Establir relacions amb altres organitzacions juvenils en tots 
llurs àmbits d'actuació. 
g) Promoure la cooperació juvenil internacional per a fomentar 
les activitats que tendeixin a aconseguir la pau i per a qualsevol 
altra matèria relacionada amb la joventut i amb la seva 
problemàtica. 
h) Promoure la creació de consells de joventut d'àmbit territorial. 
i) Representar el moviment associatiu juvenil català en les 
institucions internacionals de joventut. 
j) Qualsevol altra que sigui acordada amb l'Administració en el 
marc de les funcions establertes43. 
 
L’acció de coordinació amb aquest agent consistirà en: 
• Mantenir el contacte estable amb els i les referents de cada 

                                                
43 Font: Generalitat de Catalunya. Organigrama - Direcció General de Joventut. 

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organigrama.jsp?codi=13766&jq=200001


 

 

àmbit. 
• Assistir a les reunions coonvocades per la Direcció 
General de Joventut. 
• Convocar les reunions puntuals que es consideri adequat 
per tal de comptar amb el recolzament de la DGJ. 
Les tècniques del SCJ seran les responsables d’aquesta 
coordinació. 

 

Públic destinatari 
 

Agents implicats 

· Població jove del 
Vallès Oriental. 
· Professionals de 
joventut del Vallès 
Oriental. 
· Agents que intervenen 
en la realitat juvenil del 
Vallès Oriental. 

 

Lidera: Servei Comarcal de Joventut 
Col·labora: Taula Vallès Oriental Avança, Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental, Taula de Salut Mental de Granollers, Programa de Benestar 
Emocional i Salut Comunitària a l’Atenció Primària de Salut i Comunitari 
(APiC), Xarxa LISMIVO, Oficina del Pla Jove, Direcció General de 
Joventut. 

 

Temporització 2023 2024 2025 2026 

    
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

· Cap d’Àrea de Serveis Personals del Consell Comarcal. 
· Professionals de joventut del Consell Comarcal: Tècnics/ques del SCJ, tècnics/ques 
de joventut compartides, tècnics/ques del Programa Referent d’Ocupació Juvenil, 
tècnics/ques de l’Oficina Jove adscrites al Consell Comarcal. 

Funcionals · Plataformes de videotrucada. 

Econòmics · Fitxa 41 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 

 

Indicadors d’avaluació 
 

Observacions 

· Nombre d’agents amb qui es manté una coordinació. 
· Nombre de reunions de coordinació convocades pel SCJ. 
· Nombre de reunions de la Taula Vallès Jove Avança, la Xarxa LISMIVO i la 
comissió infanfantojuvenil de la Taula de Salut Mental de Granollers a les quals 
s’ha assistit. 
· Nombre de projectes i col·laboracions dutes a terme. 

 
X 
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Projecte 

🤝 Full de ruta comú i compartit en joventut en l’àmbit comarcal 

 

Objectiu general  Nivell de 
prioritat 

Fomentar el treball transversal entre agents que incideixen en la realitat 
juvenil de la comarca. 

 
MIG 

 

Objectius específics 

1. Fomentar la igualtat d’oportunitats entre les persones joves de la comarca. 
2. Potenciar la qualitat de les polítiques de joventut del Vallès Oriental. 
3. Generar espais de reflexió, debat i intercanvi entre professionals de joventut. 
4. Generar vincle entre professionals i sentiment de pertinença a la dinàmica comarcal de joventut. 
5. Generar sinergies i treballar el vincle entre els municipis i el Servei Comarcal de Joventut. 
6. Fomentar l’emancipació i la participació juvenil als municipis del Vallès Oriental. 
7. Generar dinàmiques de treball col·laboratiu entre professionals de joventut del Vallès Oriental. 
8. Fomentar la cooperació i el treball col·laboratiu entre agents que incideixen en la realitat juvenil del 
Vallès Oriental. 
9. Crear espais per compartir la feina feta pels grups de treball comarcals. 

 
Justificació 
🤝 Aquesta actuació està relacionada amb les orientacions següents: 

→ Fomentar la creació d’un full de ruta comú i compartit a nivell comarcal en matèria de joventut per 
fomentar la igualtat d’oportunitats entre les persones joves de la comarca. 
→ Crear espais per compartir coneixements i bones pràctiques entre professionals de joventut, 
comptant amb la col·laboració i la implicació de les professionals municipals. 
→ Fomentar la interacció i el treball transversal entre municipis territorialment propers, que potenciïn 
la possibilitat d’ampliar serveis i mancomunar projectes. 
→ Continuar prioritzant dinàmiques de treball en xarxa, canals de comunicació i coordinació entre 
professionals de joventut. 
→ Continuar dissenyant polítiques de joventut per donar suport als municipis, especialment als que 
no tenen estructures tècniques en matèria de joventut. 
→ Generar i reforçar aliances amb agents municipals, comarcals i supramunicipals que incideixen en 
la realitat juvenil. 
→ Dissenyar polítiques de joventut de prevenció en problemàtiques de salut mental i promoció del 
benestar emocional de les persones joves. 
→ Reforçar les polítiques de joventut que posin èmfasi en l’acompanyament a les persones joves en 
el seu procés d’emancipació i transició. 
→ Dissenyar accions d’aproximació als municipis que en el moment d’elaboració del PCJ no estan 
vinculats a la xarxa comarcal de joventut. 
→ Crear un mapa que aglutini tots els recursos que estan a disposició de les persones joves de la 
comarca. 
→ Dissenyar estratègies per fomentar la visualització de les àrees de joventut als organismes 
municipals, així com per donar a conèixer els serveis de joventut entre altres agents que treballen 
amb i/o per a joves i fomentar el treball transversal entre àrees. 
→ Trobar-se amb els diferents municipis de la comarca per conèixer les polítiques locals de joventut 
que estan duent a terme. 

 
Descripció de les actuacions 



 

 

Escolta Jove 

Servei mancomunat de prevenció i promoció del benestar emocional en joves 
a diferents municipis de la comarca. L’objectiu d’aquest servei és oferir un 
espai gratuït i confidencial d’escolta i acompanyament emocional a les 
persones joves, que s’ubiqui als equipaments juvenils dels municipis 
participants. 

Pàgina web 
vallesjove.cat  

Pàgina web que aglutina tota la informació relacionada amb les polítiques de 
joventut al Vallès Oriental i adreçada tan a persones joves com a professionals 
de joventut. Els seus continguts principals són: 
a. Pàgina d’inici: ofertes laborals, educatives i de mobilitat internacional; 
notícies i esdeveniments d’interès; mapa interactiu de recursos per a joves del 
Vallès Oriental. 
b. Qui som: presentació dels serveis comarcals de joventut i els equips 
de professionals que els configuren. 
c. Info Jove: informació d’interès en els àmbits d’educació i formació, 
treball, mobilitat internacional, habitatge, salut i benestar, associacionisme. 
d. Municipis: informació sobre els serveis municipals de joventut del 
Vallès Oriental. 
e. Professionals de joventut: serveis per a municipis, grups de treball i 
projectes comarcals, mapa interactiu de recursos, notícies i esdeveniments 
d’interès per a professionals de joventut. 
f. Dades de contacte 

Mapa interactiu de 
recursos per a 

joves 

Actualitzar, mantenir i complementar el mapa interactiu de recursos i serveis 
per a joves de la pàgina web www.vallesjove.cat, procurant afegir-hi qualsevol 
recurs (específic o genèric) disponible per a les persones joves del Vallès 
Oriental. 

 

Públic destinatari 
 

Agents implicats 

· Persones joves del Vallès Oriental 
· Professionals de joventut del Vallès 
Oriental  

Lidera: Servei Comarcal de Joventut 
Col·labora: Serveis municipals de joventut, Oficina Jove del Vallès 
Oriental. 

 

Temporització 2023 2024 2025 2026 

    
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

· Tècnics/ques del SCJ 
· Cap d’àrea de Serveis Personals del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
· Tècnics/ques dels serveis municipals de joventut del Vallès Oriental 
· Tècnics/ques dels plans de prevenció i promoció de la salut jove del Vallès Oriental 
· Tècnic/a referent del Servei Integral al Territori de la coordinació territorial de 
Barcelona de la Direcció General de Joventut. 
· Personal externalitzat encarregat d’implementar l’actuació Escolta Jove i del 
manteniment de la pàgina web www.vallesjove.cat  



 

 

Funcionals 
· Equipaments juvenils de la comarca 
· Pàgina web www.vallesjove.cat  

Econòmics 

· Fitxa 41 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 
· Fitxa 42 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 
· Convenis de col·laboració amb els ajuntaments implicats en l’actuació Escolta Jove 
· Finançament del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona 

 

Indicadors d’avaluació 
 

Observacions 

· Resultats de l’avaluació específica de 
l’actuació Escolta Jove: nombre de municipis 
participants, nombre de persones joves 
ateses, nombre d’accions dutes a terme, etc. 
· Valoració qualitativa dels municipis implicats 
a l’actuació d’Escolta Jove. 
· Informes mensuals d’analítica web de la 
pàgina www.vallesjove.cat.  
· Nombre de recursos publicats al mapa 
interactiu. 
· Valoració i propostes de millora rebudes als 
plenaris tècnics de joventut. 

 

En el moment d’elaboració del PCJ el grup motor 
de treball per al plantejament de l’actuació Escolta 
Jove mancomunada amb diferents municipis de la 
comarca està iniciant el treball col·laboratiu en el 
disseny del servei. 

  

 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________ 

CLICA 
AQUÍ i 
torna a 
l’esque

ma 
global 

5.2.1.3. PROGRAMA: #AutonomiaJove 
Projecte 

🤝 Oficina Jove del Vallès Oriental 

 

Objectiu general  Nivell de prioritat 

Fomentar l’emancipació juvenil.  ALT 

 

Objectius específics 

1. Orientar, assessorar i proporcionar eines i estratègies per analitzar i comprendre la realitat de la 
persona jove i per prendre decisions, mitjançant l’atenció personalitzada, integral i adaptada a les 
necessitats individuals i grupals.  
2. Contribuir a evitar la reproducció de les desigualtats i a promoure l’equitat. 
3. Fomentar la inserció sociolaboral de les persones joves de la comarca. 
4. Fomentar la cooperació i el treball col·laboratiu entre agents que incideixen en la realitat juvenil del 
Vallès Oriental. 

 
Justificació 
🤝 Aquesta actuació està relacionada amb les orientacions següents: 

→ Reforçar les polítiques de joventut que posin èmfasi en l’acompanyament a les persones joves en 
el seu procés d’emancipació i transició. 
→ Establir objectius integrals en l’àmbit de les polítiques de joventut al Vallès Oriental. 
→ Continuar dissenyant polítiques de joventut per donar suport als municipis, especialment als que 



 

 

no tenen estructures tècniques en matèria de joventut. 
→ Tenir en compte la realitat específica del jovent amb situacions documentals irregulars en el 
disseny de polítiques de suport a l’emancipació juvenil. 
→ Generar i reforçar aliances amb agents municipals, comarcals i supramunicipals que incideixen en 
la realitat juvenil. 
→ Treballar la relació i potenciar la col·laboració entre OJ i PIJ del Vallès Oriental. 
→ Mantenir i millorar dels canals telemàtics i virtuals d’informació, orientació, assessorament i 
acompanyament a joves. 
→ Dissenyar polítiques de joventut de prevenció en problemàtiques de salut mental i promoció del 
benestar emocional de les persones joves. 
→ Crear un mapa que aglutini tots els recursos que estan a disposició de les persones joves de la 
comarca. 
→ Continuar treballant en la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental seguint un criteri de 
proximitat amb la població jove i de foment del treball transversal entre agents municipals. 

 
Descripció de les actuacions 

Servei 
generalista 

d’informació 
juvenil 

Lideratge: Ajuntament de Granollers 
Les tasques principals del Servei generalista d’informació juvenil són les següents: 
· Acollir a les persones usuàries de l’Oficina Jove central, situada a Granollers, i 
analitzar la seva demanda o necessitat informativa, per tal d’adreçar-les al servei 
especialitzat que sigui més oportú per poder donar-los resposta.  
· Oferir informació bàsica i personalitzada sobre qualsevol temàtica d’interès 
juvenil.  
· Conèixer els recursos comarcals adreçats a la població juvenil en qualsevol 
àmbit, així com de les persones referents de cada recurs i els mecanismes de 
derivació. 
· Coordinar-se amb els Punts d’Informació Juvenil (PIJ) de la comarca i fomentar el 
treball en xarxa. 
· Elaborar materials de difusió de la informació d’abast comarcal. 
· Dinamitzar el grup de WhatsApp Info Juvenil VOr. 
· Liderar la Taula d’Informació Juvenil del Vallès Oriental. 
· Liderar l’organització de la Jornada anual XNEJ Vallès Oriental. 
 
L’horari d’atenció del Servei Generalista d’informació juvenil és el següent: 

Dilluns Dimarts Dimecres  Dijous Divendres 

 De 10 h a 13 h 
Servei 

generalista 
d’informació 

juvenil 

De 10 h a 13 h 
Servei 

generalista 
d’informació 

juvenil 

De 10 h a 13 h 
Servei 

generalista 
d’informació 

juvenil 

De 10 h a 13 h 
Servei 

generalista 
d’informació 

juvenil 

De 16 h a 20 h 
Servei 

generalista 
d’informació 

juvenil 

De 16 h a 20 h 
Servei 

generalista 
d’informació 

juvenil 

De 16 h a 20 h 
Servei 

generalista 
d’informació 

juvenil 

De 16 h a 20 h 
Servei 

generalista 
d’informació 

juvenil 

 

 

Serveis 
especialitzats: 

educació, 
treball i 

mobilitat 
internacional 

Com el seu nom indica, els serveis especialitzats de l’Oficina Jove ofereixen 
assessoraments específics en diferents àmbits vinculats a l’emancipació juvenil: 
educació i formació, treball i mobilitat internacional. 
Els horaris d’atenció presencial a l’Oficina Jove central, situada a l’equipament 
juvenil GRA de Granollers, d’aquests serveis són els següents: 

Dilluns Dimarts Dimecres  Dijous Divendres 

  
De 10 h a 13 h 

Servei 
De 10 h a 13 h 

Servei especialitzat  



 

 

especialitzat 
d’Educació 

de Treball 

De 16 h a 20 h 
Servei 

especialitzat de 
Treball 

 

Cada 15 dies 
de 15 h a 18 h 

Servei 
especialitzat 
d’Educació 

Cada 15 dies 
16 h a 20 h 

Servei especialitzat 
de Mobilitat 

Internacional 

 

 
Tot i això, s’ofereix la possibilitat d’oferir atencions telemàtiques (mitjançant 
videotrucada, trucada telefònica, missatge escrit o en format àudio a través 
d’aplicacions de missatgeria i xarxes socials) en altres franges horàries, si la 
persona usuària ho necessita. 
Tot i estar especialitzades en àmbits concrets, les professionals de l’Oficina Jove 
tenen la capacitació tècnica per oferir orientacions integrals i acompanyament amb 
perspectiva socioeducativa a les persones usuàries, amb l’objectiu de donar suport 
a les persones joves en la construcció dels seus itineraris i projectes de vida, amb 
la voluntat de convertir-se en figures adultes referents i positives. 
Per tal d’assolir aquesta integralitat, és imprescindible que totes les intervencions 
que es duguin a terme des de l’Oficina Jove adoptin una mirada interseccional, 
posant especial èmfasi en la perspectiva intercultural. També és clau posar el 
focus en atendre fomentant el benestar de les persones usuàries, tant en l’àmbit 
emocional com de salut comunitària. 
Més enllà oferir d’atenció personalitzada, els serveis especialitzats de l’Oficina 
Jove també s’encarreguen de: 
a. Elaborar i publicar materials informatius per al web www.vallesjove.cat i les 
xarxes socials de l’Oficina Jove. 
b. Fer prospecció i intermediació amb agents que poden generar ofertes 
(laborals, educatives, de mobilitat, etc.) a les quals s’hi puguin presentar persones 
joves.  
c. Coordinar-se i fomentar el treball transversal amb altres agents de la 
comarca que treballen en el seu àmbit d’especialització i que poden incidir en el 
col·lectiu jove. 
d. Dissenyar i impartir xerrades, tallers, càpsules i altres accions formatives 
adreçades a joves, famílies i professionals que treballen amb el col·lectiu jove.  
e. Elaborar i actualitzar el protocol intern d’atenció, per tal de garantir una 
qualitat de servei. 
f. Realitzar les tasques i els tràmits necessaris per acompanyar a les 
persones usuàries en els seus itineraris i projectes de vida. 

Butlletí 
mensual de 

l’Oficina Jove 

Publicació mensual elaborada col·laborativament pels serveis de l’Oficina Jove i el 
Servei Comarcal de Joventut del Vallès Oriental. Els continguts s’organitzaran per 
àmbits temàtics i tindran, com a mínim, els següents continguts:  
a. Descripció dels serveis i dades de contacte 
b. Ofertes (educatives, laborals, de voluntariat i de mobilitat) 
c. Recull de novetats i notícies i informació d’interès juvenil 
d. Infografies temàtiques 
e. Recull de bones pràctiques a la comarca en matèria de joventut 
f. Agenda d’activitats 

Tallers i 
xerrades de la 

XNEJ 

Cada any, la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) ofereix un seguit de 
tallers i xerrades als serveis d’informació, orientació i assessorament juvenil 
(SIOAJ) que en formen part mitjançant la Cartera de serveis de la XNEJ.  
És tasca de l’Oficina Jove fer difusió d’aquests tallers i dels períodes d’inscripció 
dels mateixos, així com gestionar-ne la sol·licitud i establir els criteris de 
priorització a l’hora de distribuir els tallers atorgats als SIOAJ del territori. 

Alineació de “La Llei de polítiques de joventut, crea la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 



 

 

l’Oficina Jove 
amb les 

directrius de la 
XNEJ 

(XNEJ) i estableix que, per fer-ne el desplegament al territori, la Direcció General 
de Joventut (DGJ) ha de disposar d’oficines joves (OJ) com a eines per gestionar 
la complexitat i la diversitat de les polítiques de joventut arreu del país, amb criteris 
d’interinstitucionalitat i interdepartamentalitat. Les OJ tenen l’objectiu d’esdevenir el 
referent per als joves i oferir-los l’atenció integral necessària per al 
desenvolupament personal i social, a més de contribuir, de manera decidida, al 
seu procés d’emancipació. 
La XNEJ ha elaborat, en col·laboració amb els referents professionals de les OJ i 
dels punts d’informació juvenil, un document marc que inclou orientacions per fer-
ne el desplegament. Es tracta del Catàleg de serveis de la XNEJ, que determina 
el funcionament comú i els requisits tècnics mínims per garantir la qualitat en 
l’atenció a la persona jove, per a la transformació social i per a la inclusió.44” 
Aquesta acció consisteix en acompanyar l’equip professional de l’Oficina Jove en 
la integració de les orientacions del Catàleg de serveis de la XNEJ, amb el suport 
de la tècnica referent de la XNEJ al Vallès Oriental. 

 

Públic destinatari 
 

Agents implicats 

· Persones joves del Vallès Oriental. 
· Familiars de persones joves del Vallès 
Oriental. 
· Professionals de Joventut del Vallès 
Oriental. 

 

Lidera: Servei Comarcal de Joventut. 
Col·labora: Ajuntament de Granollers, Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil. 

 

Temporització 2023 2024 2025 2026 

    
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

· Professionals de l’Oficina Jove adscrites al Consell Comarcal: 2 professionals del 
servei especialitzat de treball, 2 tècnics/ques del Programa Referent d’Ocupació Juvenil, 
1 assessor/a en mobilitat internacional. 
· Professionals de l’Oficina Jove adscrites a l’Ajuntament de Granollers: 1 informador/a 
juvenil a jornada parcial, 1 informador/a juvenil + orientadora educativa, 1 tècnic/a del 
Programa Referent d’Ocupació Juvenil. 
· Tècnic/a de joventut de l’Ajuntament de Granollers. 
· Tècnics/ques del SCJ. 

Funcionals 

· Oficina Jove, ubicada a l’equipament juvenil GRA 
· Lloc de treball per a cada professional: taula, cadira, ordinador, dispositiu mòbil. 
· Impressora. 
· Ordinadors d’autoconsulta. 

Econòmics 
· Fitxa 42 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 
· Recursos aportats per l’Ajuntament de Granollers 

                                                
44 Font: Fitxa 42 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25. 



 

 

 

Indicadors d’avaluació 
 

Observacions 

· Informes trimestrals i 
memòria anual de cada 
servei informatiu. 
· Resultats dels formularis de 
satisfacció de les persones 
usuàries de l’Oficina Jove. 
· Valoració qualitativa de 
l’equip de l’Oficina Jove. 
· Valoració qualitativa del 
Comitè Tècnic de l’Oficina 
Jove. 
· Valoració qualitativa del 
Consell Gestor de l’Oficina 
Jove. 
· Nombre de tallers de la 
Cartera de la XNEJ 
sol·licitats. 
· Nombre de tallers de la 
Cartera de la XNEJ 
executats. 
· Nombre de butlletins 
publicats. 
· Valoració i propostes de 
millora del plenari tècnic. 

 

En el moment d’elaboració del PCJ 2022-26, el Servei especialitzat 
de mobilitat internacional està provisionalment interromput. Estem 
pendents de la signatura del Contracte Programa 2022-25 per 
poder publicar la licitació.. 

  

 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________ 

CLICA 
AQUÍ i 
torna a 
l’esque

ma 
global 

Projecte 

🤝 Xarxa TET (Transició Escola-Treball) del Vallès Oriental 

 

Objectiu general  Nivell de prioritat 

Fomentar l’emancipació juvenil.  MIG 

 

Objectius específics 

1. Vetllar per l’equitat en la distribució dels recursos i serveis laborals del territori, per tal d’aconseguir 
la universalitat de l’acompanyament al llarg del procés de transició entre l’educació i les primeres 
ocupacions. 
2. Facilitar la inserció sociolaboral del jovent amb més dificultats, sense excloure altres persones amb 
més oportunitats. 
3. Crear un espai d’intercanvi i de reflexió per a la millora de la pràctica professional de les persones 
participants. 
4. Promoure la formació professionalitzadora de les persones joves com element facilitador de la 
inserció en el món laboral. 
5. Vetllar per la coherència entre l’oferta formativa, les necessitats de les empreses i les 
competències del jovent. 
6. Implicar i conscienciar el món empresarial de la seva responsabilitat en la millora de la convivència 



 

 

i de la cohesió social. 
7. Donar suport als i les professionals que assessoren a joves de la comarca per a facilitar-los aquest 
procés de transició, a través del treball en xarxa i propiciant l’intercanvi d’experiències. 

 
Justificació 
🤝 Aquesta actuació està relacionada amb les orientacions següents: 

→ Reforçar les polítiques de joventut que posin èmfasi en l’acompanyament a les persones joves en 
el seu procés d’emancipació i transició. 
→ Fomentar la creació d’un full de ruta comú i compartit a nivell comarcal en matèria de joventut per 
fomentar la igualtat d’oportunitats entre les persones joves de la comarca. 
→ Dissenyar estratègies per fomentar la visualització de les àrees de joventut als organismes 
municipals, així com per donar a conèixer els serveis de joventut a altres agents que treballen amb i/o 
per a joves i fomentar el treball transversal entre àrees. 
→ Continuar prioritzant dinàmiques de treball en xarxa, canals de comunicació i coordinació entre 
professionals de joventut. 
→ Crear espais per compartir coneixements i bones pràctiques entre professionals de joventut, 
comptant amb la col·laboració i la implicació de les professionals municipals. 
→ Establir objectius integrals en l’àmbit de les polítiques de joventut al Vallès Oriental. 
→ Generar i reforçar aliances amb agents municipals, comarcals i supramunicipals que incideixen en 
la realitat juvenil. 
→ Generar espais de reflexió, debat i intercanvi sobre la realitat juvenil i les seves necessitats, 
potencialitats i demandes. 
→ Trobar-se amb els diferents municipis de la comarca per conèixer les polítiques locals de joventut 
que estan duent a terme. 
→ Tenir en compte la realitat específica del jovent amb situacions documentals irregulars en el 
disseny de polítiques de suport a l’emancipació juvenil. 
→ Mantenir i millorar dels canals telemàtics i virtuals d’informació, orientació, assessorament i 
acompanyament a joves. 
→ Fomentar la formació contínua i l’actualització constant de les professionals de joventut de la 
comarca. 
→ Dissenyar polítiques de joventut de prevenció en problemàtiques de salut mental i promoció del 
benestar emocional de les persones joves. 
→ Crear un mapa que aglutini tots els recursos que estan a disposició de les persones joves de la 
comarca. 
→ Fomentar la interacció i el treball transversal entre municipis territorialment propers, que potenciïn 
la possibilitat d’ampliar serveis i mancomunar projectes. 

 
Descripció de les actuacions 

Fira Guia’t 

Lideratge: Consell de la FP del Vallès Oriental 
La Fira Guia’t és una fira d’orientació educativa i professional que té l’objectiu 
d’acompanyar a les persones joves de la comarca a l’hora de traçar els seus 
itineraris de formació post-obligatòria, així com de mostrar i donar a conèixer la 
formació professionalitzadora existent a la comarca o a l’entorn proper.  
Està adreçada, especialment, a joves estudiants de 4t d’ESO, tenint en compte a 
aquelles persones que no acrediten i/o abandonen els estudis, i també aquelles 
que no tenen clar quin itinerari formatiu seguir un cop superada l’ESO.  
La Fira vol ser, i d’aquí el seu títol de “Guia’t” un espai d’orientació i 
assessorament adreçat essencialment als joves, tot i que cada cop està més clar 
que les transicions educació-treball cada cop van implicant col·lectius de població 
més diversos i per tant, a nivell organitzatiu també s’han anat buscant les 
estratègies per poder oferir recursos formatius adreçats a persones de més edat, 
famílies, etc. 
La Fira Guia’t contempla els següents continguts, que es poden actualitzar en 
funció dels resultats de l’avaluació que es fa de forma conjunta amb totes les 
parts implicades. 
1) Espai firal, de mostra de l’oferta d’educació postobligatòria que hi ha a la 
comarca i a l’entorn proper, posant el focus en els itineraris de formació 



 

 

professional. 
2) Servei d’orientació educativa personalitzada, per acompanyar a les persones 
que no tinguin clar quin itinerari formatiu escollir, o bé que tinguin consultes 
específiques. 
3) Xerrades adreçades a joves, famílies i professional, en el marc de les TET. 
4) Espai de demostracions de la formació postobligatòria, amb un escenari i on 
els centres poden mostrar la formació que ofereixen de forma pràctica i vivencial.  

Jornada anual 
Xarxa TET 

Organització d’una jornada anual adreçada a professionals del Vallès Oriental 
que tinguin vinculació amb les les Transicions Escola-Treball (educació, promoció 
econòmica, joventut, etc.), amb l’objectiu de reflexionar sobre els reptes en 
aquest àmbit i plantejar estratègies d’acompanyament a l’emancipació juvenil a la 
comarca. 

Foment de 
l’ocupabilitat 

juvenil 

Lideratge: Servei d’Ocupació del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Programació d’accions enfocades a fomentar la inserció sociolaboral de les 
persones a la comarca. Els programes adreçats (directa o indirectament al 
col·lectiu jove són els següents): 
 
1. Contractació en pràctiques de joves, en el marc del Programa de Garantia 
Juvenil: Contractació laboral en pràctiques de joves (amb formació 
postobligatòria i participants del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya) 
durant 6 mesos a jornada completa, amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat 
mitjançant l'adquisició d’aptituds i competències derivades de la pràctica laboral, 
per tal de facilitar la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i 
duradora en el temps. Les persones joves beneficiàries han de tenir formació 
professional de grau mig o superior o titulació universitària i complir els requisits 
que s’exigeixen per la formalització d’un contracte de treball en pràctiques45. 
 
2. Connecta Jove VOR: Programa que busca reforçar l’ocupabilitat de les 
persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o 
formació. Ofereix una formació professionalitzadora i una tutorització i seguiment 
personalitzat. El programa Connecta Jove VOR està emmarcat en el Projecte 
Singulars, finançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de 
Treball i Economia Social, i el Fons Social Europeu (Iniciativa d’Ocupació 
Juvenil). Es fa conjuntament amb PIMEC, que actua com a entitat coordinadora, 
Granollers Mercat EPE i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
Els requisits per participar-hi són: 
- Tenir entre 16 i 29 anys. 
- Estar inscrits/es al SOC com a demandants d'ocupació. 
- Estar inscrits/es a la Garantia Juvenil. 
- Residir al Vallès Oriental, prioritàriament. 
- Tenir ganes de formar-se i començar un pla de treball individualitzat per millorar 
la seva ocupabilitat. 
 
Les persones joves que hi participin rebran formació i orientació/tutorització 
individual. Al llarg del projecte es faran sessions grupals per treballar aspectes 
com el mercat de treball, eines i canals de recerca de feina, cv, entrevista, etc.; 
es faran visites a empreses i activitats socials, culturals o cíviques i tindran accés 
al servei de prospecció i acompanyament per a la inserció, tant a l’àmbit laboral 
com al sistema educatiu reglat46. 
 
3. Treball i formació: El programa Treball i Formació és una mesura del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per afavorir la incorporació al mercat de 

                                                
45 Font: Consell Comarcal del Vallès Oriental (2022). Àmbits. Promoció Econòmica i Ocupació. Ocupació. 

Contractació en pràctiques de joves. 
46 Font: Consell Comarcal del Vallès Oriental (2022). Àmbits. Promoció Econòmica i Ocupació. Ocupació. 

Contractació en pràctiques de joves. 

https://www.vallesoriental.cat/ambits/2233-promocio-economica-i-ocupacio/ocupacio/contractacio-en-practiques-de-joves/%20https:/www.vallesoriental.cat/ambits/2233-promocio-economica-i-ocupacio/ocupacio/contractacio-en-practiques-de-joves/
https://www.vallesoriental.cat/ambits/2233-promocio-economica-i-ocupacio/ocupacio/contractacio-en-practiques-de-joves/%20https:/www.vallesoriental.cat/ambits/2233-promocio-economica-i-ocupacio/ocupacio/contractacio-en-practiques-de-joves/


 

 

treball a certs col·lectius, com ara persones aturades de llarga durada. Aquest 
programa es desenvolupa a través de les administracions locals. Aporta 
experiència laboral i accions formatives per a les persones participants. Al 
Consell Comarcal aquest programa es realitza des de l’any 2013 en col·laboració 
amb els ajuntaments i entitats públiques de la comarca del Vallès Oriental. És en 
aquestes entitats que les persones contractades desenvolupen les seves 
funcions laborals. El programa es realitza mitjançant la contractació de persones 
que estan a l’atur, i oferint formació dintre de l’horari i el termini del contracte de 
treball47. 
 
4. Treball i formació persones migrades: Programa dirigit a persones migrades 
que es trobin en situació administrativa irregular i que estiguin en disposició 
d’obtenir una autorització de residència i treball per arrelament social. Contracte 
laboral temporal, per un període de 12 mesos i formació dins l’horari laboral. 
L’objectiu és millorar la situació de desocupació, mitjançant formació i experiència 
professional. L’oferta es fa en el marc del programa Treball i Formació, línia 
ACOL 2022, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).  Es valora la 
situació familiar, la situació social, la situació econòmica, la situació de 
vulnerabilitat habitacional i altres circumstàncies. L’oferta es fa en el marc del 
programa Treball i Formació, línia ACOL 2022, impulsat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC)48. 

Joves en 
situació de 

vulnerabilitat 

Lideratge: Àrea de Polítiques Socials i Igualtat del Consell Comarcal 
Liderada per l’Àrea de Polítiques Socials i Igualtat del Consell Comarcal, a través 
de la dinamitzadora juvenil per a l’emancipació juvenil (fitxa 44 del Contracte 
Programa de Serveis Socials), aquesta actuació consisteix en el desplegament 
d’una 
professional de proximitat especialitzada en persones joves en situació de 
vulnerabilitat (especialment joves que han migrat sols i joves que surten del 
circuit de protecció del sistema públic) per: 
a. Facilitar el seu projecte de vida. 
b. Garantir els seus drets de ciutadania i, en definitiva, la seva inclusió 
activa al territori. 
Aquesta actuació es durà a terme en el període 2022 - 2025, de vigència de 
l’actual Contracte Programa. 

 

Públic destinatari 
 

Agents implicats 

· Persones joves de la 
comarca. 
· Professionals que 
treballen en l’àmbit de les 
Transicions Escola-Treball 
al Vallès Oriental. 
· Centres educatius de 
formació postobligatòria 
del Vallès Oriental. 

 

Lidera: Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, Consell de la FP del Vallès Oriental, Servei d’Ocupació 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Àrea de Polítiques Socials i 
Igualtat del consell Comarcal del Vallès Oriental i dinamitzadora juvenil 
per a l’emancipació juvenil del Vallès Oriental. 
Col·labora: Servei Comarcal de Joventut; Programa Referent 
d’Ocupació Juvenil del Vallès Oriental, Granollers i Canovelles; Oficina 
Jove del Vallès Oriental; Servei d’Educació del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental; Ajuntaments de Caldes de Montbui, Canovelles, 
Cardedeu, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Granollers, Gualba la 
Llagosta, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Montornès del 
Vallès, la Roca del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de 
Palautordera, Vilanova del Vallès; Servei d’Empresa i Ocupació de la 
Vall del Tenes (SEOVT), centres educatius de formació postobligatòria 

                                                
47 Font: Consell Comarcal del Vallès Oriental (2022). Àmbits. Promoció Econòmica i Ocupació. Ocupació. 

Treball i Formació. 
48 Font: Consell Comarcal del Vallès Oriental (2022). Àmbits. Promoció Econòmica i Ocupació. Ocupació. 

Treball i Formació persones migrades. 

https://www.vallesoriental.cat/ambits/2233-promocio-economica-i-ocupacio/ocupacio/treball-i-formacio/
https://www.vallesoriental.cat/ambits/2233-promocio-economica-i-ocupacio/ocupacio/treball-i-formacio-persones-migrades/


 

 

del Vallès Oriental; Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

 

Temporització 2023 2024 2025 2026 

    
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

· Tècnic/a del Consell de la FP del Vallès Oriental 
· Professionals del Servei d’Ocupació del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
· Dinamitzador/a per a l’emancipació juvenil del Vallès Oriental 
· Tècnics/ques del Programa Referent d’Ocupació Juvenil del Vallès Oriental 
· Professionals de l’Oficina Jove del Vallès Oriental 
· Xarxa d’orientadores educatives del Vallès Oriental 
· Tècnics/ques del SCJ 
· Cap d’Àrea de Serveis Personals 

Funcionals 
· Instal·lacions i infraestructura per celebrar la Fira Guia’t 
· Instal·lacions i infraestructura per celebrar la jornada anual de la Xarxa TET 
· Centres formatius i organitzacions on desplegar les actuacions d’inserció sociolaboral 

Econòmics 

· Fitxa 41 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 
· Fitxa 44 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 
· Finançament del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona 
· Finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 

Indicadors d’avaluació 
 

Observacions 

· Valoració específica de la Fira Guia’t, mitjançant diferents 
indicadors (nombre d’expositors, activitats dutes a terme, 
centres i persones assistents a la Fira, nombre d’orientacions 
educatives dutes a terme, nombre de visites a la pàgina web, 
etc.), combinats amb la valoració de la Xarxa TET el resultat 
dels formularis de valoració enviats al públic, organització i 
centres educatius. 
· Resultat dels formularis de valoració en relació a la Jornada 
anual de la Xarxa TET. 
· Nombre de persones de 16 a 35 anys beneficiàries de les 
accions en el marc de les actuacions “Foment l’ocupabilitat 
juvenil” i “Joves en situació de vulnerabilitats”. 

 

Aquest projecte queda obert a 
qualsevol nova convocatòria, 
iniciativa, acció o col·laboració 
que pugui fomentar 
l’emancipació juvenil a la 
comarca. 
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global 



 

 

 
5.2.1.4. PROGRAMA: #EmpoderamentJove 
Projecte 

🤝 Foment de l’associacionisme 

 

Objectiu general  Nivell de prioritat 

Fomentar la participació i l'associacionisme juvenil.  BAIX 

 

Objectius específics 

1. Oferir assessorament i acompanyament en l’àmbit de l’associacionisme i la participació a les 
persones i iniciatives juvenils de la comarca. 
2. Fomentar la igualtat d’oportunitats entre les persones joves de la comarca. 
3. Potenciar la qualitat de les polítiques de joventut del Vallès Oriental. 
4. Fomentar la cooperació i el treball col·laboratiu entre agents que incideixen en la realitat juvenil del 
Vallès Oriental. 

 
Justificació 
🤝 Aquesta actuació està relacionada amb les orientacions següents: 

→ Incorporar el foment de la participació i l’associacionisme com a línia de treball. 
→ Oferir assessorament en l’àmbit de l’associacionisme i la participació a les persones i iniciatives 
juvenils sense serveis municipals de joventut que les acompanyin en aquest àmbit. 
→ Dissenyar estratègies i canals per conèixer les iniciatives i projectes juvenils que s’estan duent a 
terme a la comarca, així com les demandes i les inquietuds de les persones joves que hi ha al 
darrere. 
→ Continuar dissenyant polítiques de joventut per donar suport als municipis, especialment als que 
no tenen estructures tècniques en matèria de joventut. 
→ Plantejar estratègies per contrarestar el desequilibri territorial que hi ha a la comarca en relació 
amb la distribució d’equipaments juvenils. 
→ Fomentar la creació d’un full de ruta comú i compartit a nivell comarcal en matèria de joventut per 
fomentar la igualtat d’oportunitats entre les persones joves de la comarca. 
→ Generar i reforçar aliances amb agents municipals, comarcals i supramunicipals que incideixen en 
la realitat juvenil. 
→ Fomentar la inscripció de totes les associacions juvenils al Cens d’entitats juvenils. 
→ Oferir suport a les entitats juvenils en la gestió de tràmits burocràtics. 

 
Descripció de les actuacions 

Servei 
d’acompanyament a 

entitats juvenils 

Aquesta actuació consisteix en oferir un servei personalitzat 
d’assessorament i acompanyament a les entitats i iniciatives juvenils dels 
municipis que no disposen serveis municipals de joventut o participació 
que puguin donar-los suport en aquest àmbit.  
Per poder executar aquesta actuació, és necessari: 
a) Coneixer quins municipis de la comarca ofereixen acompanyament i 
assessorament a entitats juvenils, contactar amb els referents tècnics 
corresponents i fomentar el treball en xarxa i les derivacions entre 
serveis. 
b) Que el personal tècnic del SCJ cursi la formació necessària per poder 
desplegar aquest servei. 
c) Treballar de forma coordinada amb el Programa de Foment de la 
Participació de l’Agència Catalana de la Joventut, el Servei 
d'Associacionisme i Educació en el Lleure de la Direcció General de 
Joventut i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. 

 



 

 

Públic destinatari 
 

Agents implicats 

· Entitats i 
iniciatives juvenils 
del Vallès Oriental. 
· Professionals de 
joventut del Vallès 
Oriental. 

 

Lidera: Servei Comarcal de Joventut 
Col·labora: Programa de Foment de la Participació de l’Agència Catalana de 
la Joventut; Servei d'Associacionisme i Educació en el Lleure de la Direcció 
General de Joventut; Consell Nacional de la Joventut de Catalunya; Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental; Serveis municipals de joventut i participació 
del Vallès Oriental. 

 

Temporització 2023 2024 2025 2026 

    
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans · Tècnics/ques del SCJ 

Funcionals 
· Oficina Jove del Vallès Oriental 
· Plataformes de videotrucada 
· Dispositiu mòbil amb WhatsApp 

Econòmics · Fitxa 41 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 

 

Indicadors d’avaluació 
 

Observacions 

· Nombre d’assessoraments o 
acompanyaments duts a terme. 
· Nombre d’accions formatives en què han 
participat el personal tècnic del SCJ 
encarregat de desplegar aquesta actuació. 

 
Per poder oferir un servei de qualitat, és important 
que el personal encarregat d’executar-lo faci formació 
prèvia en l’àmbit de l’associacionisme i la participació 
juvenil.  

 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________ 

CLICA 
AQUÍ i 
torna a 
l’esque

ma 
global 

Projecte 

🤝 Potencial jove 

 

Objectiu general  Nivell de prioritat 

Fomentar la participació i l'associacionisme juvenil.  BAIX 

 



 

 

Objectius específics 

1. Fomentar el reconeixement social del col·lectiu jove a la nostra societat, procurant combatre 
discursos criminalitzadors.  
2. Fer difusió de les iniciatives i projectes juvenils del Vallès Oriental. 
3. Fomentar la cooperació i el treball col·laboratiu entre agents que incideixen en la realitat juvenil del 
Vallès Oriental. 

 
Justificació 
🤝 Aquesta actuació està relacionada amb les orientacions següents: 

→ Dissenyar polítiques de suport, foment i visibilització d’iniciatives juvenils a la comarca, com a 
alternativa als discursos negatius, estigmatitzants i criminalitzadors de la societat envers al col·lectiu 
jove. 
→ Dissenyar estratègies i canals per conèixer les iniciatives i projectes juvenils que s’estan duent a 
terme a la comarca, així com les demandes i les inquietuds de les persones joves que hi ha al 
darrere. 
→ Incorporar el foment de la participació i l’associacionisme com a línia de treball. 

 
Descripció de les actuacions 

Altaveu 
d’iniciatives 

juvenils 

Difusió de projectes i activitats impulsades per les persones joves del territori 
mitjançant els canals de difusió del SCJ: pàgina web www.vallesjove.cat i xarxes 
socials. 

Cens de 
projectes 

culturals joves 

Creació d’un cens d’artistes i projectes culturals joves de la comarca, per posar-lo 
a disposició dels ajuntaments amb la finalitat de fer difusió de projectes i 
promoure la contractació de projectes culturals joves en el marc de festes majors 
i altres programacions i esdeveniments culturals a la comarca. 

 

Públic destinatari 
 

Agents implicats 

· Persones, iniciatives i entitats juvenils del 
Vallès Oriental. 
· Artistes i projectes culturals joves del 
Vallès Oriental. 
· Professionals de joventut del Vallès 
Oriental. 
· Ajuntaments del Vallès Oriental. 

 

Lidera: Servei Comarcal de Joventut. 
Col·labora: Entitats i iniciatives juvenils; Serveis 
municipals de joventut. 

 

Temporització 2023 2024 2025 2026 

    
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans · Tècnics/ques del SCJ 



 

 

Funcionals · Pàgina web www.vallesjove.cat  

Econòmics · Fitxa 41 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 

 

Indicadors d’avaluació 
 

Observacions 

· Nombre d’accions de comunicació i difusió d’iniciatives i projectes juvenils dutes a 
terme. 
· Nombre de projectes inscrits al Cens de projectes culturals joves. 

 
X 

  

 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________ 

CLICA 
AQUÍ i 
torna a 
l’esque

ma 
global 

 
5.2.2. Eix: DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN JOVENTUT 
5.2.2.1. PROGRAMA: #CompetènciesDelegades 
Projecte 

🤝 Visites EduLleure 

 

Objectiu general  Nivell de 
prioritat 

Executar les competències delegades per la Generalitat de Catalunya en 
matèria de joventut. 

 
ALT 

 

Objectius específics 

1. Vetllar pel compliment del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure 
en les quals participen menors de 18 anys, que té com a finalitat establir els elements mínims 
indispensables relatius a la qualitat pedagògica i a la seguretat dels infants o joves participants. 

 
Justificació 

Vetllar pel compliment del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en 
les quals participen menors de 18 anys, és una de les competències delegades de la Generalitat de 
Catalunya al Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de joventut. 

 
Descripció de les actuacions 

Visites de seguiment a casals d’estiu i 
vetllar pel compliment de la normativa 
del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de 

les activitats d'educació en el lleure 
en les quals participen menors de 18 

anys. 

Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, el SCJ 
s’ha d’encarregar de dur a terme un mínim de 40 visites a 
activitats d’educació en el lleure: casals de vacances, 
colònies, campaments o rutes. Els resultats obtinguts 
d’aquestes visites s’han de publicar a l’aplicatiu de la 
Direcció General de Joventut corresponent. 

 

Públic destinatari 
 

Agents implicats 



 

 

· Entitats que organitzen activitats d’educació en el lleure al Vallès 
Oriental.  

Lidera: Servei Comarcal de Joventut. 
Col·labora: Direcció General de 
Joventut. 

 

Temporització 2023 2024 2025 2026 

    
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans · Tècnics/ques del Servei Comarcal de Joventut. 

Funcionals 
· Cotxe. 
· Fitxes d’inspecció. 

Econòmics · Fitxa 41 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 

 

Indicadors d’avaluació 
 

Observacions 

· Nombre d’activitats notificades. 
· Nombre de visites fetes. 
· Nombre d’hores destinades a desenvolupar aquesta tasca. 

 
X 

  
 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________ 

CLICA 
AQUÍ i 
torna a 
l’esque

ma 
global 

Projecte 

🤝 Inspeccions a instal·lacions juvenils 

 

Objectiu general  Nivell de 
prioritat 

Executar les competències delegades per la Generalitat de Catalunya en 
matèria de joventut. 

 
ALT 

 

Objectius específics 

1. Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria d’instal·lacions destinades amb infants i 
joves al Vallès Oriental. 
2. Exercir per delegació diverses facultats executives en matèria d’instal·lacions juvenils que són 
competència de la Generalitat. Aquestes potestats executives són: la verificació de la legalització de 
les instal·lacions, l’activitat inspectora i l’activitat sancionadora. 



 

 

 
Justificació 

Gestionar la tramitació i fer les inspeccions de les instal·lacions juvenils de la comarca, sancionant les 
infraccions amb les multes corresponents, d’acord amb les previsions de la normativa que estableix la 
Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, és una de 
les competències delegades de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
en matèria de joventut. 

 
Descripció de les actuacions 

Tramitació i inspeccions de les instal·lacions 
juvenils de la comarca, d’acord amb les 

previsions de la normativa que estableix la Llei 
38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions 

destinades a activitats amb infants i joves i el 
Decret 16/2022, d'1 de febrer, d'instal·lacions 

juvenils i de modificació del Reglament de 
campaments juvenils, aprovat pel Decret 

203/2013, de 30 de juliol. 

Lideratge: Oficina Comarcal d’Habitatge 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
mitjançant un/a arquitecte tècnic/a o enginyer/a 
funcionari/ària, s’ha d’encarregar de dur a terme 
els procediments d’inspecció, tant de caràcter 
bianual com extraordinari, per assegurar el 
compliment de la normativa vigent en l’àmbit 
d’instal·lacions juvenils: cases de colònies, 
albergs de joventut, granges escola o aules de 
natura i campaments juvenils.  
Un cop finalitzada la inspecció, i si s’escau, es 
faran els requeriments de documentació 
pertinents. 
Tota la informació i documentació relativa als 
esmentats procediments s’haurà de publicar a 
l’aplicatiu de la Direcció General de Joventut 
corresponent. 

 

Públic destinatari 
 

Agents implicats 

· Titulars i persones administradores de les 
instal·lacions juvenils del Vallès Oriental. 
· Persones interessades en obrir una instal·lació 
juvenil al Vallès Oriental. 

 

Lidera: Oficina Comarcal d’Habitatge 
Col·labora: Servei Comarcal de Joventut, 
Direcció General de Joventut 

 

Temporització 2023 2024 2025 2026 

    
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
· Tècnic/a de l’Oficina Comarcal d’Habitatge. 
· Tècnics/ques del Servei Comarcal de Joventut. 

Funcionals 
· Cotxe. 
· Fitxes d’inspecció. 

Econòmics · Fitxa 41 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 



 

 

 

Indicadors d’avaluació 
 

Observacions 

· Nombre de procediments d’inspecció iniciats. 
· Nombre de procediments d’inspecció tancats. 
· Nombre d’hores destinades a desenvolupar aquesta tasca. 
· Nombre de requeriments de documentació tramitats. 
· Resultat dels procediments d’inspecció. 

 
X 

  

 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________ 

CLICA 
AQUÍ i 
torna a 
l’esque

ma 
global 

Projecte 

🤝 Registre d’entitats juvenils 

 

Objectiu general  Nivell de 
prioritat 

Executar les competències delegades per la Generalitat de Catalunya en 
matèria de joventut. 

 
ALT 

 

Objectius específics 

1. Mantenir el registre d’entitats juvenils del Vallès Oriental. 
2. Oferir acompanyament personalitzat a les entitats i iniciatives juvenils del Vallès Oriental. 
3. Tenir una visió comarcal en matèria d’associacions i entitats juvenils. 

 
Justificació 
🤝 Aquesta actuació està relacionada amb les orientacions següents: 

→ Incorporar el foment de la participació i l’associacionisme com a línia de treball. 
→ Oferir assessorament en l’àmbit de l’associacionisme i la participació a les persones i iniciatives 
juvenils sense serveis municipals de joventut que les acompanyin en aquest àmbit. 
→ Fer seguiment i actualitzar el registre de les entitats juvenils, i assessorar-les en cas que calgui. 
→ Fomentar la inscripció de totes les associacions juvenils al Cens d’entitats juvenils. 
→ Actualitzar les dades de Cens d’entitats juvenils. 
→ Crear un mapa que aglutini tots els recursos que estan a disposició de les persones joves de la 
comarca. 
D’altra banda, fer el seguiment i actualització del registre de les entitats juvenils, i assessorar-les en 
cas que calgui és una de les competències delegades de la Generalitat de Catalunya al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental en matèria de joventut. 

 
Descripció de les actuacions 

Seguiment i actualització del 
registre de les entitats juvenils, i 

assessorar-les en cas que calgui. 

Anualment, i amb la col·laboració dels serveis municipals de 
joventut, el Servei Comarcal de Joventut (SCJ) es posarà en 
contacte amb les diferents entitats juvenils del Vallès Oriental 
per: 
a) Confirmar si les dates inscrites al cens d’entitats juvenils 
estan actualitzades i són correctes. 
b) Posar-se a disposició per a qualsevol tipus 
d’acompanyament o assessorament. 



 

 

c) Fer difusió dels serveis disponibles per a joves. 
d) Si s’escau, transmetre informacions d’interès. 

 

Públic 
destinatari  

Agents implicats 

· Entitats juvenils 
del Vallès 
Oriental.  

Lidera: SCJ 
Col·labora: Programa de Foment de la Participació de l’Agència Catalana de la Joventut; 
Servei d'Associacionisme i Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut; Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya; Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental; Serveis 
municipals de joventut i participació del Vallès Oriental. 

 

Temporització 2023 2024 2025 2026 

    
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans · Tècnics/ques del SCJ. 

Funcionals · Aplicatiu del Cens d’entitats juvenils del Vallès Oriental. 

Econòmics · Fitxa 41 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 

 

Indicadors d’avaluació 
 

Observacions 

· Nombre d’entitats del Vallès Oriental inscrites al Cens d’entitats juvenils. 
· Nombre d’entitats inscrites a la base de dades de contacte del SCJ. 
· Nombre d’entitats que responen els correus del SCJ. 

 
X 

  

 
 

6. RECURSOS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL 
PLA COMARCAL DE JOVENTUT 
 
L’organització tècnica del Consell Comarcal del Vallès Oriental està formada per cinc grans 
pilars d’actuació vinculats amb els serveis a la ciutadania i als ajuntaments: 

Medi 
ambient 
i territori 

Serveis 
Personals 

Desenvolupament 
local 

Polítiques 
Socials 

i Igualtat 

Transformació Digital i 
Innovació Tecnològica 



 

 

Aquests cinc pilars agrupen el conjunt d’actuacions que es duen a terme al Consell 
Comarcal49, que com a administració de segon grau té la missió de ser una eina al servei 
dels ajuntaments, la ciutadania i els agents socials i econòmics del territori. 
En aquest context, el Servei Comarcal de Joventut (SCJ) està adscrit a l’Àrea de Serveis 
Personals, conjuntament amb L’Oficina Comarcal d’Habitatge, l’Oficina Comarcal de 
Consum i els Serveis d’Educació, Esports, Cooperació i Cultura. 
Tal i com indica la publicació “Consells Comarcals i polítiques de joventut. Una anàlisi 
de l’Enquesta a municipis i comarques sobre polítiques de joventut 2016-2017”: 

“Els consells comarcals fan un paper important en el plantejament i articulació de les 
polítiques de joventut al territori. Es pot afirmar que, d’acord amb la normativa i amb 
la planificació estratègica vigent, les feines prioritàries que han de desenvolupar els 
consells comarcals en matèria de joventut són les següents: 
— Donar suport i fer l’acompanyament de les estructures municipals de joventut 
(àrees i regidories), per tal de consolidar-les, garantir-ne la qualitat i ampliar l’oferta 
de recursos, serveis i actuacions que s’ofereixen des dels municipis. 
— Afavorir dinàmiques de coordinació i treball en xarxa entre les diverses 
administracions que es dediquen a l’àmbit de joventut a la comarca. De manera 
específica, cal crear espais de trobada i de coordinació entre els municipis. 
— Facilitar material i recursos formatius per afavorir la formació continuada dels 
professionals de joventut i dels regidors de la comarca. Convindria consolidar la 
formació en l’àmbit de la metodologia i continuar desenvolupant les formacions 
vinculades al contingut de les polítiques de joventut (àmbits de treball). 
— Desenvolupar actuacions d’intervenció directa en els casos que la realitat 
comarcal ho requereixi, o per abordar aspectes de les polítiques de joventut que 
no es puguin impulsar des dels municipis. 
— Fomentar la planificació estratègica en l’àmbit comarcal, recollint les necessitats 
principals, les fortaleses i les mancances de les polítiques de joventut, tant locals com 
comarcals, i estructurar les línies de treball i les actuacions d’acord amb l’anàlisi duta 
a terme. Cal establir, sempre que sigui possible, vinculació entre el Pla comarcal de 
joventut i el Pla local de la comarca.50” 

Tot i això, com es veurà a continuació, en el moment d’elaboració d’aquest PCJ, la capacitat 
d’actuació del SCJ està força limitada per una manca de recursos, tant a nivell de personal 
com de finançament.  
 

6.1. Recursos humans 
El aquest apartat es descriu la relació de personal del Consell Comarcal que treballa 
directament i exclusivament en l’àmbit de joventut: 

 1 tècnica A2 amb una relació laboral temporal amb dedicació exclusiva al SCJ i 
jornada sencera, com a responsable del Servei Comarcal de Joventut. 

 1 tècnica A2 amb una relació laboral temporal de funcionaria interina amb dedicació 
parcial al SCJ (8,5 hores setmanals) i jornada sencera, com a tècnica de joventut 
compartida entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de Gualba i la Roca del 
Vallès. 

 1 tècnica A2 amb una relació laboral temporal de funcionaria interina amb dedicació 
exclusiva al SCJ i jornada sencera, com a tècnica del Programa Referent 
d’Ocupació Juvenil, condicionada al finançament anual del Programa ROJ per part 
del SOC. 

                                                
49 Les línies de treball plantejades des del Consell Comarcal del Vallès Oriental es concreten al Programa 

d’Actuació Comacal (PAM) 2018-2021, un document elaborat amb les propostes dels municipis de la comarca 
que vol reflectir el compromís de la institució amb l’atenció a les persones, el desenvolupament socioeconòmic i 
la preservació del medi ambient com a línies estratègiques prioritàries de treball. 
50 Font: Mañé, J.; Alonso, O.; Luque, S.; Panadero, H. (2021). Consells Comarcals i polítiques de joventut. 

Una anàlisi de l’Enquesta a municipis i comarques sobre polítiques de joventut 2016-2017. Generalitat de 
Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Col·lecció aportacions, núm. 64. Pàg. 19. 

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/PAC/PAC_2018_2021.pdf
https://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/PAC/PAC_2018_2021.pdf
https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/publicacions/col_aportacions/Aportacions_64.pdf
https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/publicacions/col_aportacions/Aportacions_64.pdf


 

 

 1 tècnica A2 amb una relació laboral temporal amb dedicació exclusiva al SCJ i 
jornada sencera, com a tècnica del Programa Referent d’Ocupació Juvenil, 
condicionada al finançament anual del Programa ROJ per part del SOC. 

 2 tècniques d’orientació i assessorament sociolaboral amb convenis co·lectius 
d’Acció Social i UGT amb una relació laboral externalitzada amb dedicació exclusiva 
a l’Oficina Jove del Vallès Oriental i jornada sencera, com a responsables del 
servei especialitzat de Treball de l’Oficina Jove, condicionades al finançament del 
Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25. La diferència a nivell del conveni 
col·lectiu aplicat en cada treballadora s’ha produït perquè una de les treballadores 
està subrogada i l’altra va ser contractada directament per l’entitat contractista quan 
es va signar el contracte de prestació del servei. Aquesta situació de partida també té 
una repercussió en la jornada laboral de les dues treballadores: una fa 35 hores 
setmanals i l’altre 38 i mitja. 

A partir del 2023, mitjançant la fitxa 41 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25, 
s’incorporarà un/a tècnic/a A2 de suport al SCJ, amb dedicació exclusiva al SCJ i jornada 
sencera. L’objectiu d’aquesta incorporació és garantir la sostenibilitat del Servei, donat que 
l’estructura mínima per sostenir el SCJ d’una comarca com el Vallès Oriental (que té més de 
400.000 habitants), és de dos professionals amb dedicació completa i exclusiva a joventut. 
Cal destacar la relació laboral de caràcter temporal de tot el personal contractat 
directament pel Consell Comarcal (amb un termini de contractació màxim de 3 anys), una 
dinàmica que s’ha mantingut durant molts anys. Tot i això, aquesta situació canviarà 
pròximament degut al procés d’estabilització de les places de personal temporal regulada 
pel Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per la reforma laboral, 
la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat i la Llei 20/2021, de 28 
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 
Un altre element que cal destacar és la diferència entre la retribució econòmica i les 
condicions laborals de les diferents professionals de l’Oficina Jove adscrites al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. Tot i desenvolupar tasques molt similars (orientació integral, 
assessoria especialitzada en educació o treball, acompanyament socioeducatiu, 
descentralització de l’Oficina a municipis, treball transversal amb agents que inicideixen en 
la realitat juvenil, etc.), ara mateix hi ha dues tècniques contractades directament pel Consell 
Comarcal en el marc del Programa Referent d’Ocupació Juvenil (contractació subjecta al 
finançament) i dues que estan externalitzades.  
Aquesta realitat implica una manca d’estabilitat i rotació, que dificulta la consolidació del 
personal com a referent al territori, una feblesa important del SCJ. A continuació es mostren, 
de forma gràfica, els canvis en la plantilla de personal adscrit al Consell Comarcal i dedicat 
al SCJ i l’Oficina Jove en el període de cinc anys comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 
de juliol de 2022. Cada lletra (A, B, C, D) representa la contractació d’un/a professional 
diferent. 
 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

Responsable del Servei Comarcal de Joventut A B 

Tècnica de joventut compartida A B 
 

C 
 

D 

Tècnica del Programa Referent d’Ocupació Juvenil 1 
 

A 
 

B 



 

 

Tècnica del Programa Referent d’Ocupació Juvenil 2 
 

A B C 

Orientadora i assessora sociolaboral de l’OJ 1 A B 

       

Orientadora i assessora sociolaboral de l’OJ 2 A 
 

B 

 

 En vermell s’han marcat els períodes de no cobertura de la plaça i interrupció del servei o programa. 

 En gris s’han marcat els períodes en que servei o programa no existia. 

 
Més enllà de les persones que es dediquen a desenvolupar tasques vinculades amb joventut 
de forma exclusiva, hi ha altres les figures professionals del Consell Comarcal que 
desenvolupen tasques indirectes o de suport al SCJ, com la cap de l’Àrea de Serveis 
Personals o professionals de Serveis Jurídics, Intervenció, Persones i Valors, etc. 
 

6.2. Recursos funcionals 
Des de l’any 2009, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Granollers, té l’encàrrec de la Direcció General de Joventut d’impulsar i 
coordinar el desplegament de l’Oficina Jove del Vallès Oriental a nivell comarcal. L’Oficina 
Jove és un servei d’informació, orientació i assessorament juvenil (SIOAJ) que forma part de 
la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ). 
L’Oficina Jove del Vallès Oriental s’ubica al primer pis de l’equipament juvenil GRA, 
titularitat de l’Ajuntament de Granollers. En aquest equipament s’hi ubica tot el personal de 
l’Oficina Jove, inclòs l’adscrit al Consell Comarcal (tècniques del Programa Referent 
d’Ocupació Juvenil i tècniques del servei especialitzat de Treball). 
Les dues tècniques del SCJ, en canvi, estan físicament ubicades a la seu del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, que també està ubicada a Granollers. 
D’altra banda, també es disposa del web www.vallesjove.cat, un portal que recull tota la 
informació relacionada amb les polítiques de joventut de la comarca i que s’adreça tant a 
persones joves com a professionals de joventut del Vallès Oriental. 



 

 

 
Font: www.vallesjove.cat 

Des de l’Oficina Jove també es gestionen els següents perfils de xarxes socials, que 
s’adrecen a les persones joves: 

 

Instagram @ojvallesoriental 
 

Linkedin @ojvallesoriental 

 

 

Captures de pantalla realitzada el 7 de juliol de 2022 

 
Per acabar, un recurs funcional que actualment no està disponbile com a eina de treball però 
que es considera necessari per desplegar les polítiques comarcals de joventut és l’aplicació 
WhatsApp. 

Motivació de la necessitat de disposar de dispositius mòbils amb WhatsApp: 
 El WhatsApp és la principal eina de comunicació que utilitzen les persones joves. Com a 

professionals de les polítiques de joventut, especialment aquelles unitats especialitzades 
que fan intervenció directa en el marc de l’Oficina Jove, disposar d’aquest canal és clau 
per oferir un servei de qualitat i adaptat al públic objectiu del servei. 

 Aquesta eina permet un contacte immediat amb la persona jove i facilita el seguiment de 
casos (saber si la persona esta duent a terme els acords presos a l’atenció 
personalitzada, resoldre dubtes, confirmar assistència a una cita, comunicar incidències, 
etc.). 

 Altres canals tradicionals, com les trucades telefòniques o el correu electrònic, no 
acostumen a ser operatius amb aquest col·lectiu, que sovint no respon a les trucades 
telefòniques i no té l’hàbit de consultar el correu electrònic de forma habitual. 



 

 

 Tots els altres serveis d’informació, orientació i assessorament de l’Oficina Jove del 
Vallès Oriental (serveis adscrits a l’Ajuntament de Granollers o externalitzats amb altres 
entitats) utilitzen el WhatsApp com a canal de comunicació. De fet, és el canal més 
utilitzat per les persones joves per sol·licitar informació. 

 L’eina WhatsApp permetrà que els diferents agents i professionals amb què es coordina 
el programa, especialment els actors municipals, puguin derivar joves al Programa de 
manera directa i ràpida, sense haver de fer el pas previ de trucar a l’Oficina Jove del 
Vallès Oriental (una línia que acostuma a tenir molt volum de trucades i a vegades 
comunica). 

 

6.3. Recursos econòmics 
En relació amb els recursos econòmics, el Servei Comarcal de Joventut no disposa de 
recursos propis, si no que es finança a través de recursos externs.  
Concretament les fonts de finançament són les següents: 

 
Font: elaboració pròpia. 

 
6.3.1. Convenis de col·laboració amb ajuntaments 
L’any 2022 s’han subscrit un total de 26 convenis de col·laboració amb ajuntaments de la 
comarca, per un import total de 61.053,92 euros. Més concretament, s’han subscrit: 

2 

Convenis d’assistència 
tècnica compartida en 
matèria de joventut 

28.263,92 
€  24 

Convenis de 
descentralització de l’Oficina 
Jove del Vallès Oriental 

32.790,00 
€ 

 
6.3.2. Ajuts econòmics d’altres institucions 
L’any 2022 s’han sol·licitat els ajuts econòmics següents, per un import total de 233.100,00 
euros: 

Servei d’Ocupació de Catalunya 
 

Diputació de Barcelona 

· Programa Referent 
d’Ocupació Juvenil 

73.600,00 
€ 

 
· Fons de prestació en joventut 8.000,00 € 

 · Noves oportunitats educatives 4.0: 
Finançament de projectes innovadors 

1.500,00 € 

  
· Programa específic “Benestar emocional 
per a la infància i l’adolescència”  

150.000,00 
€ 

 
6.3.3. Contracte Programa de Serveis Socials 2022-2025 
L’any 2022 se signarà el Contracte Programa de Serveis Socials 2022-2025, per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
En aquest Contracte Programa s’hi inclouen tres fitxes relatives a les polítiques de joventut 
desenvolupades pels consells comarcals: 

 Fitxa 41: Servei Comarcal de Joventut 



 

 

 Fitxa 42: Oficines Joves per a l'emancipació juvenil 
 Fitxa 43: Desplegament de polítiques locals de joventut 

La fitxa 41 s’adreça al SJC i té els objectius següents: 

Objectiu general Objectius específics 

“Garantir que tots els consells comarcals de 
Catalunya exerceixin les funcions en matèria 
de polítiques de joventut i d’instal·lacions 
juvenils d’acord amb l’EduLleure, mitjançant 
el desplegament dels SCJ”51 

“1. Promoure que en els municipis del seu àmbit territorial 
es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, les 
actuacions complementàries en matèria de joventut dels 
ajuntaments, mitjançant la coordinació del PCJ, el suport 
als municipis i la cooperació amb aquests. 
2. Exercir per delegació diverses facultats executives en 
matèria d’instal·lacions juvenils que són competència de la 
Generalitat. Aquestes potestats executives són: la 
verificació de la legalització de les instal·lacions, l’activitat 
inspectora i l’activitat sancionadora. 
3. Vetllar pel compliment de l’EduLleure, que té com a 
finalitat establir els elements mínims indispensables 
relatius a la qualitat pedagògica i a la seguretat dels infants 
o joves participants.52” 

 
A nivell pressupostari, la fitxa 41 es desglossa de la manera següent:  

  
Pressupost

at 2022 
Atorgat 
2022 

Pressupost
at 2023 

Atorgat 
2023 

Pressupost
at 2024 

Atorgat 
2024 

Pressupost
at 2025 

Atorgat 
2025 

Fitxa 41 

Servei 
Comarc
al de 
Joventu
t 

Contractació 
tècnic/a 
responsable 
SCJ 

37.393,87 € 37.393,
87 € 37.393,87 € 37.393,

87 € 37.393,87 € 37.393,
87 € 37.393,87 € 37.393,

87 € 

Contractació 
tècnic/a de 
suport als 
SCJ a les 
comarques 
de més de 
400.000 
habitants 

-   € -   € 37.393,87 € 24.679,
96 € 37.393,87 € 24.679,

96 € 37.393,87 € 24.679,
96 € 

Accions de 
coordinació i 
suport als 
agents que 
intervenen 
en joventut 
en el marc 
del PCJ 

21.000,00 € 21.000,
00 € 21.000,00 € 21.000,

00 € 21.000,00 € 21.000,
00 € 21.000,00 € 21.000,

00 € 

Complement 
per executar 
les 
competèncie
s delegades 
en matèria 
d'instal·lacio
ns juvenils 

4.042,96 € 4.042,9
6 € 4.653,21 € 4.653,2

1 € 4.653,21 € 4.653,2
1 € 4.653,21 € 4.653,2

1 € 

                                                
51 Font: Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya (2022). Fitxa 41 del Contracte Programa de 

Serveis Socials 2022-25 
52 Font: Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya (2022). Fitxa 41 del Contracte Programa de 

Serveis Socials 2022-25.  
 



 

 

Complement 
per verificar 
el 
compliment 
de la 
regulació de 
les activitats 
relacionades 
amb 
l'EduLleure 

2.840,00 € 2.840,0
0 € 3.200,00 € 3.200,0

0 € 3.200,00 € 3.200,0
0 € 3.200,00 € 3.200,0

0 € 

 
La fitxa 42 s’adreça a l’Oficina Jove del Vallès Oriental i té els objectius següents: 

Objectiu general Objectius específics 

“Millorar els processos d’emancipació i de transició 
juvenil des d’un enfocament integral de la realitat de les 
persones joves, mitjançant el desplegament de les OJ 
de la XNEJ, com a serveis d’informació, orientació i 
assessorament d’abast comarcal a tot el territori 
català.53” 

“1. Orientar, assessorar i proporcionar eines i 
estratègies per analitzar i comprendre la realitat 
de la persona jove i per prendre decisions, 
mitjançant l’atenció personalitzada, integral i 
adaptada a les necessitats individuals i grupals. 
2. Participar en la transformació digital de 
l’Administració pública en l’àmbit de les 
polítiques de joventut. 
3. Contribuir a evitar la reproducció de les 
desigualtats i a promoure l’equitat.54” 

 
A nivell pressupostari, la fitxa 42 es desglossa de la manera següent:  

  
Pressuposta

t 2022 
Atorgat 
2022 

Pressuposta
t 2023 

Atorgat 
2023 

Pressuposta
t 2024 

Atorgat 
2024 

Pressuposta
t 2025 

Atorgat 
2025 

Fitxa 42 
Oficines 
Joves per a 
l'emancipaci
ó juvenil 

68.000,00 € 61.200,0
0 € 68.000,00 € 61.200,0

0 € 68.000,00 € 61.200,0
0 € 68.000,00 € 61.200,0

0 € 

 
La fitxa 43 s’adreça als municipis de menys de 20.000 habitants. El Consell Comarcal, 
mitjançant el SCJ, fa de paraigües i recull la documentació necessària per fer tant la 
sol·licitud com la justificació de les polítiques locals de joventut finançades amb aquesta 
línia. Els objectius de la fitxa 43 són els següents: 

Objectiu general Objectius específics 

“El contracte programa (CP) 2022-2025 és una 
eina clau per desplegar les polítiques de 
joventut a l’àmbit local, especialment pel que fa 
a la promoció de polítiques de proximitat a les 
persones joves. Aquest CP es perfila en el 
mateix moment en què s’està donant forma al 
nou PNJCat, per mitjà d’un procés de treball 
amb el conjunt d’agents implicats. En el marc 
d’aquest procés, s’estan definint nous 
plantejaments per a les polítiques de joventut 
per poder oferir una resposta millor a la realitat 
actual de les persones joves. Aquests 

“La fitxa es concreta en un conjunt de programes i 
serveis adaptats als diferents territoris per mitjà de dues 
estratègies o línies de finançament, per a cada una de 
les quals s’identifiquen els objectius específics 
corresponents. 
1) Programes i serveis juvenils 
2) Tècnics/tècniques de joventut compartits 
1) Programes i serveis juvenils: Aquesta línia de 
finançament promou el desplegament de programes o 
serveis juvenils de proximitat, en coherència amb el PLJ 
i el PCJ de cada territori, sempre que responguin a un o 
a més d’un dels objectius següents: 

                                                
53 Font: Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya (2022). Fitxa 42 del Contracte Programa de 

Serveis Socials 2022-25. 
54 Font: Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya (2022). Fitxa 42 del Contracte Programa de 

Serveis Socials 2022-25. 



 

 

plantejaments impregnen, en bona part, les 
polítiques que es volen impulsar en l’àmbit local 
els propers anys55. 
 
En aquest sentit, amb aquesta fitxa es preveu 
promoure el desplegament de les polítiques 
locals de joventut, amb una atenció especial a la 
diversitat territorial de Catalunya i a les 
necessitats de les persones joves en 
l’actualitat.” 

1. Promoure la participació i l’autonomia de les 
persones joves, així com els processos 
d’experimentació i promoció cultural. 

2. Millorar els processos vitals de les persones 
joves i abordar els diferents aspectes i 
moments de la vida més enllà de les lògiques 
sectorials i especialitzades. 

3. Reduir l’impacte de les desigualtats per edat, 
sexe, classe social, territori, diversitat funcional 
i origen, i incidir en situacions de vulnerabilitat 
de les persones joves. 

2) Tècnics/tècniques de joventut compartits: A partir 
de la funció dels consells comarcals d’assistència i 
cooperació als municipis del seu àmbit territorial en 
matèria de joventut, aquesta línia de finançament 
promou la contractació mancomunada de professionals 
de joventut entre el consell comarcal i els ajuntaments 
de la seva comarca amb poca capacitat per contractar-
los per si sols, preferentment de municipis de fins a 
5.000 habitants. L’objectiu que s’ha d’assolir és el 
següent: 

1. Facilitar la contractació d’estructures tècniques 
de proximitat als joves per desplegar 
programes i serveis juvenils.56” 

 
A nivell pressupostari, la fitxa 43 es desglossa de la manera següent:  

  
Pressupo
stat 2022 

Atorgat 
2022 

Pressupo
stat 2023 

Atorgat 
2023 

Pressupo
stat 2024 

Atorgat 
2024 

Pressupo
stat 2025 

Atorgat 
2025 

Fitxa 43 
Desplegam
ent de 
polítiques 
locals de 
joventut 

43.1 
Programe
s i serveis 
juvenils 

138.138,8
9 € 

124.325,
00 € 

145.045,8
3 € 

130.541,
25 € 

152.298.1
4 € 

137.068,
31 € 

159.913,0
4 € 

143.921,
73 € 

43.1 A 
Relació 
d'ajuntament
s de 
municipis de 
menys de 
20.000 
habitants 
que 
presenten un 
programa o 
servei dins 
dels eixos de 
les polítiques 
de joventut 
següents:  
a) 
Dinamització
, cocreació i 
promoció 
cultural 
b) Projectes 
de vida i 
emancipacio
ns 
c) Inclusió 
social i 

                                                
55 Font: Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya (2022). Fitxa 43 del Contracte Programa de 

Serveis Socials 2022-25. 
56 Font: Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya (2022). Fitxa 43 del Contracte Programa de 

Serveis Socials 2022-25. 



 

 

equitat 
d) Polítiques 
integrals de 
joventut 

43.1 B 
Programa 
Arrelament 
dels joves a 
l'entorn rural 

43.2 
Tècnics/q
ues de 
joventut 
compartits
  

-   € -   € 37.393,88 
€ 

24.679,9
6 € 

37.393,88 
€ 

24.679,9
6 € 

37.393,88 
€ 

24.679,9
6 € 

 
Comptar amb un PLJ vigent o en procés d’elaboració és un requisit indispensable que han 
de complir els ajuntaments per poder sol·licitar finançament al Departament de Drets Socials 
en matèria de polítiques locals de joventut mitjançant la fitxa 43.1 A. L’objectiu d’aquest 
requisit és blindar l’existència i la implementació de PLJ al territori, per tal de fomentar la 
planificació estratègica de les polítiques de joventut. Els municipis menors de 2.000 
habitants poden sol·licitar la línia 43.1 B, que els eximeix de disposar de PLJ. 
Participen de la fitxa 43 del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 els municipis 
següents: 

 
Font: elaboració pròpia. Clica aquí i accedeix al document interactiu  

 
El fet que la majoria de municipis hagin demanat i disposin dels beneficis del Contracte 
Programa (31 de 39, un 79,49 %) estimula a que hi hagi una inversió econòmica en joventut 
i que s’impuslin polítiques locals de joventut. 
Els imports atorgats a cada municipi participant del CP 2022-25 són els següents: 



 

 

 

 
 

7. AVALUACIÓ 
 
L’avaluació és un exercici d’anàlisi que contribueix a generar coneixement i aprenentatge 
sobre les polítiques públiques executades. Serveix per valorar el funcionament general, 
detectar mancances i possibilitats de millora. 
Aquest PCJ planteja una metodologia d’avaluació dissenyada perquè permeti: 



 

 

 Valorar l’eficàcia pràctica de les polítiques de joventut dissenyades. 
 Conèixer el grau d’assoliment dels objectius establerts per a cadascun dels 

projectes, i determinar si s’està aconseguint donar resposta als reptes plantejats. 
 Redefinir, si s’escau, l’enfocament i les actuacions a implementar amb la finalitat de 

donar resposta a les necessitats de la realitat juvenil canviant, així com d’aprendre en 
base a l’experiència. 

Tal i com expressa la publicació “Orientacions per a l’elaboració del Pla Comarcal de 

Joventut”: 
L’avaluació s’ha de concebre, més enllà d’un rendiment de comptes sobre els 
resultats que han obtingut les actuacions, com una eina d’aprenentatge i de 
seguiment que contribueixi a millorar la qualitat, en termes d’eficàcia i 
eficiència, de les actuacions. L’avaluació ha de servir als responsables, tant 
polítics com tècnics, de les polítiques comarcals de joventut per obtenir les eines 
que els capacitin per millorar les seves actuacions, les seves pràctiques 
professionals i, també, per a la millora dels processos de presa de decisions al 
voltant de les intervencions que desenvolupen57. 

Així doncs, entenem l’avaluació com un procés d’analisi i reflexió, un moment per observar 
què està al centre de la intervenció del SCJ i veure si l’enfocament és adequat a la realitat 
juvenil i les seves necessitats. Per potenciar la qualitat d’aquest procés, és important que 
aquesta avaluació sigui transversal i incorpori els punts de vista dels diferents agents que 
intervenen en la realitat i les polítiques comarcals de joventut del Vallès Oriental. 
A banda dels mecanismes d’avaluació propis de cada projecte i actuació, també es 
considera necessari fer un seguiment i avaluar el funcionament general del PCJ per 
adaptar-lo a les circumstàncies i les necessitats canviants de la realitat juvenil de la 
comarca.  
La metodologia que es proposa consisteix en tres nivells d’avaluació: 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Nivell 1: Avaluació específica de cada actuació 

                                                
57  Font: Equip de Suport Integral al Territori (2018). Orientacions per a l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut. 

Equip de Suport Integral al Territori, Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
Direcció General de Joventut. 
 

http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/document/orientacions_pla_comarcal/Orientacions-elaboracio-Pla-comarcal-joventut-2018.pdf


 

 

A partir dels indicadors i la metodologia d’avaluació de cada actuació que apareix a les fitxes 
de desglossament. Consisteix en fer un recull de dades tant quantitatives com qualitatives 
que permet obtenir informació sobre l’aplicació diària del PCJ.  
A continuació es mostra una taula de control on es pauten les accions d’avaluació i 
seguiment per a cada programa i projectes que se’n derivin d’aquests. En aquest sentit, 
s’han acotat quins seran els òrgans d’avaluació i de seguiment per a cada projecte, els 
temps d’avaluació, els indicadors d’avaluació i el nivell de prioritat: 
TAULA DE CONTROL D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

Programa 1. #VallèsJove 

Projecte 
 

🤝 Atenció individualitzada a 
municipis en matèria de 
joventut  

🤝 Convenis de 
col·laboració amb 
ajuntaments  

🤝 Formació, 
capacitació, 
actualització i millora 
de les competències 
dels equips de 
professionals de 
joventut 

Actuacions 
 

· Benvinguda a la comarca. 
· Acompanyament i suport als 
municipis en matèria de 
joventut. 
· Moure’s pel Vallès Oriental. 
· Dades de la realitat juvenil. 
· Suport en l’elaboració de 
Plans Locals de Joventut. 

 

· Assistència tècnica en 
matèria de joventut. 
· Dinamització juvenil 
compartida. 
· Descentralització de 
l’Oficina Jove del Vallès 
Oriental. 

 

· Formació vallesjove. 
· Formació per càrrecs 
electes en l’àmbit de 
joventut. 
· Jornada anual 
vallesjove. 
· Jornada anual XNEJ 
Vallès Oriental. 
· Jornada anual de la 
Taula de Salut Jove del 
Vallès Oriental. 
· Biblioteca digital de 
recursos per a 
professionals de 
joventut. 

Òrgan 
d’avaluació  

· Servei Comarcal de Joventut: 
tècniques del SCJ. 
· Plenaris tècnics.  

· Servei Comarcal de 
joventut: tècniques del 
SCJ. 
· Òrgans de Govern del 
municipi on es donen les 
actuacions. 
· Plenaris tècnics. 
· Plenaris polítics. 

 

· Plenaris tècnics. 
· Plenaris polítics. 
· Taula Salut Jove. 
· Servei Comarcal de 
joventut: tècniques del 
SCJ. 

Òrgan de 
seguiment  

Servei Comarcal de Joventut: 
· Cap d’àrea de Serveis 
Personals del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
· Tècniques del SCJ. 

 

· Servei Comarcal de 
joventut: tècniques del 
SCJ. 
· Òrgans de Govern del 
municipi on es donen les 
actuacions. 
· Plenaris tècnics. 

 

Servei comarcal de 
Joventut: 
· Cap d’àrea de Serveis 
Personals del Consell 
Comarcal del Vallès 
Oriental. 
· Tècniques del SCJ. 

Temporalitat 
 

Avaluació anual. 
Al primer trimestre de cada 
any.  

Avaluació bianual. A 
principis d’any (trimestre 1) 
i finals d’any (trimestre 4).  

Avaluació bianual. A 
principis d’any (trimestre 
1) i finals d’any 
(trimestre 4). 

Indicadors 
d’avaluació  

· Resultat dels formularis de 
satisfacció enviats als 
municipis. 
· Nombre de visites al territori 
dutes a terme. 

 

Assistència tècnica en 
matèria de joventut 
· Nombre de municipis de 
la comarca sense 
estructures tècniques en 

 

· Nombre d’accions 
formatives dutes a 
terme. 
· Nombre d’assistents a 
les accions formatives. 



 

 

· Nombre d’acollides a noves 
professionals dutes a terme. 
· Nombre d’acompanyaments a 
municipis en relació al PLJ. 
· Nombre d’informes i 
publicacions elaborades en 
relació a la realitat juvenil de la 
comarca. 
· Grau d’utilització de les dades 
tractades per l’Observatori per 
a l’elaboració dels PLJ i de les 
dades extretes del guió de 
recollida d’informació comarcal. 
· Valoració de l’Observatori - 
Centre d’Estudis del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

matèria de joventut. 
· Nombre de municipis de 
la comarca participants del 
projecte. 
· Valoració qualitativa del 
projecte per part dels 
càrrecs electes en matèria 
de joventut dels 
ajuntaments participants 
del projecte. 
· Valoració qualitativa de 
l’actuació per part del 
Servei Comarcal de 
Joventut. 
 
Dinamització juvenil 
compartida 
· Grau d’assoliment de 
l’actuació. 
· Nombre de municipis de 
la comarca participants de 
l’actuació. 
· Valoració qualitativa del 
projecte per part dels 
municipis participants del 
projecte. 
· Valoració qualitativa de 
l’actuació per part del 
Servei Comarcal de 
Joventut. 
 
Descentralització de 
l’Oficina Jove 
· Nombre de municipis de 
la comarca participants de 
l’actuació. 
· Nombre de municipis de 
la comarca amb serveis 
d’informació juvenil propis. 
· Nombre de persones 
joves ateses en el marc de 
l’actuació. 
· Nombre d’actuacions 
executades en el marc del 
l’actuació. 
· Valoració qualitativa del 
projecte per part dels 
ajuntaments participants 
de l’actuació. 
· Valoració qualitativa de 
l’actuació per part de les 
tècniques de l’Oficina Jove 
i del Programa Referent 
d’Ocupació Juvenil. 
· Valoració qualitativa de 
l’actuació per part del SCJ. 

· Resultat dels 
formularis de valoració 
de cada acció formativa. 
· Nombre de continguts 
de la biblioteca digital 
de recursos. 

Nivell de 
prioritat  

ALT 
 

ALT 
 

MIG 

 

Programa 2. #FemXarxa 



 

 

Projecte 
 

🤝 Plenaris de joventut 
del Vallès Oriental  

🤝 Grups de treball 
col·laboratiu  

🤝 Grups de WhatsApp 
de joventut 

Actuacions 
 

· Plenaris tècnics de 
joventut. 
· Plenaris polítics de 
joventut. 

 

· Taules temàtiques de 
joventut. 
· Grups de recerca i suport 
mutu. 

 

· Professionals Joventut 
VOr. 
· Dinamització Juvenil 
VOr. 
· Info Juvenil VOr. 

Òrgan 
d’avaluació  

· Servei Comarcal de 
joventut: tècniques del 
SCJ. 
· Plenaris tècnics. 
· Plenaris polítics. 

 

· Servei Comarcal de joventut. 
· Plenaris tècnics. 
· Grups de treball.  

· Servei Comarcal de 
joventut. 
· Plenaris tècnics 

Òrgan de 
seguiment  

Servei comarcal de 
Joventut: 
· Cap d’àrea de Serveis 
Personals del Consell 
Comarcal del Vallès 
Oriental. 
· Tècniques del SCJ. 

 
· Servei Comarcal de joventut. 
· Grups de treball.  

· Servei Comarcal de 
joventut. 
· Plenaris tècnics. 

Temporalitat 
 

Avaluació anual. 
A l’últim trimestre de 
cada any.  

Avaluació anual. 
A l’últim trimestre de cada any.  

Avaluació anual. 
A l’últim trimestre de cada 
any. 

Indicadors 
d’avaluació  

· Nombre de plenaris 
celebrats. 
· Nombre d’assistents 
als plenaris. 
· Resultat dels formularis 
d’avaluació anual del 
SCJ. 

 

· Nombre de grups de treball 
col·laboratiu actius. 
· Nombre de reunions de cada 
grup de treball. 
· Valoració qualitativa dels 
membres de cada grup. 
· Nombre d’assistents a la 
jornada anual de la Taula de 
Salut Jove del Vallès Oriental. 
· Resultat dels formularis de 
valoració de la jornada de la 
Taula de Salut Jove del Vallès 
Oriental. 
· Resultats de l’avaluació dels 
diferents projectes 
implementats en el marc de 
cada grup. 

 

· Nombre de participants 
als grups. 
· Grau de cobertura en la 
presencia de municipis de 
la comarca als grups. 
· Número de continguts 
enviats. 
· Resultat dels formularis 
de satisfacció enviats als 
municipis. 

Nivell de 
prioritat  

ALT 
 

MIG 
 

BAIX 

 

Programa 2. #FemXarxa 

Projecte 
 

🤝 Coordinació del Servei Comarcal de 
Joventut amb altres agents  

🤝 Full de ruta comú i compartit en 
joventut en l’àmbit comarcal 

Actuacions 
 

· Coordinació amb serveis del Consell 
Comarcal vinculats amb l’emancipació 
juvenil. 
· Taula pel Desenvolupament Econòmic i 
l’Ocupació del Vallès Oriental – Vallès 
Oriental Avança. 
· Xarxa LISMIVO. 
· Programa de benestar emocional i salut 
comunitària a l’atenció primària de salut. 

 

· Escolta Jove. 
· Pàgina web www.vallesjove.cat  
· Mapa interactiu de recursos per a joves 



 

 

· Comissió infantojuvenil de la Taula de 
Salut Mental i Addiccions de Granollers. 
· Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental. 
· Diputació de Barcelona: Oficina del Pla 
Jove. 
· Generalitat de Catalunya: Direcció 
General de Joventut, Agència Catalana de 
la Joventut, Xarxa Nacional d’Emancipació 
Juvenil. 

Òrgan 
d’avaluació  

Servei comarcal de Joventut: 
· Cap d’àrea de Serveis Personals del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
· Tècniques del SCJ. 

 
· Servei Comarcal de Joventut. 
· Plenaris tècnics. 

Òrgan de 
seguiment  

Servei comarcal de Joventut: 
· Cap d’àrea de Serveis Personals del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
· Tècniques del SCJ. 

 
· Servei Comarcal de Joventut. 

Temporalitat 
 

Avaluació anual. 
Al tercer trimestre de cada any.  

Avaluació anual. 
A l’últim trimestre de cada any. 

Indicadors 
d’avaluació  

· Nombre d’agents amb qui es manté una 
coordinació. 
· Nombre de reunions de coordinació 
convocades pel SCJ. 
· Nombre de reunions de la Taula Vallès 
Jove Avança, la Xarxa LISMIVO i la 
comissió infanfantojuvenil de la Taula de 
Salut Mental de Granollers a les quals s’ha 
assistit. 
· Nombre de projectes i col·laboracions 
dutes a terme. 

 

· Resultats de l’avaluació específica de 
l’actuació Escolta Jove: nombre de municipis 
participants, nombre de persones joves 
ateses, nombre d’accions dutes a terme, etc. 
· Valoració qualitativa dels municipis 
implicats a l’actuació d’Escolta Jove. 
· Informes mensuals d’analítica web de la 
pàgina www.vallesjove.cat.  
· Nombre de recursos publicats al mapa 
interactiu. 
· Valoració i propostes de millora rebudes 
als plenaris tècnics de joventut. 

Nivell de 
prioritat  

MIG 
 

MIG 

 

Programa 1. #AutonomiaJove 

Projecte 
 

🤝 Oficina Jove del 
Vallès Oriental  

🤝 Xarxa TET (Transició Escola-Treball) del Vallès Oriental 

Actuacions 
 

· Servei generalista 
d’informació juvenil. 
· Serveis especialitzats: 
educació, treball i 
mobilitat internacional. 
· Butlletí mensual de 
l’Oficina Jove. 
· Tallers i xerrades de 
la XNEJ. 
· Alineació de l’Oficina 
Jove amb les directrius 
de la XNEJ. 

 

· Fira Guia’t. 
· Jornada anual Xarxa TET. 
· Foment de l’ocupabilitat juvenil. 
· Joves en situació de vulnerabilitat. 

Òrgan 
d’avaluació  

· Servei Comarcal de 
joventut: tècniques del 
SCJ. 
Oficina Jove del Vallès 
Oriental: 

 
· Servei Comarcal de joventut: tècniques del SCJ. 



 

 

· Tècniques, 
educadores i 
informadores de l’OJ. 
· Comitè tècnic de l’OJ. 
· Consell gestor de 
l’OJ. 

Òrgan de 
seguiment  

Servei comarcal de 
Joventut: 
· Cap d’àrea de Serveis 
Personals del Consell 
Comarcal del Vallès 
Oriental. 
· Tècniques del SCJ. 

 

Servei comarcal de Joventut: 
· Cap d’àrea de Serveis Personals del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 
· Tècniques del SCJ. 

Temporalitat 
 

Els dos últims 
trimestres de cada any: 
el tercer i quart 
trimestre. 

 
Els dos últims trimestres de cada any: el tercer i quart trimestre. 

Indicadors 
d’avaluació  

· Informes trimestrals i 
memòria anual de cada 
servei informatiu. 
· Resultats dels 
formularis de 
satisfacció de les 
persones usuàries de 
l’Oficina Jove. 
· Valoració qualitativa 
de l’equip de l’Oficina 
Jove. 
· Valoració qualitativa 
del Comitè Tècnic de 
l’Oficina Jove. 
· Valoració qualitativa 
del Consell Gestor de 
l’Oficina Jove. 
· Nombre de tallers de 
la Cartera de la XNEJ 
sol·licitats. 
· Nombre de tallers de 
la Cartera de la XNEJ 
executats. 
· Nombre de butlletins 
publicats. 
· Valoració i propostes 
de millora del plenari 
tècnic. 

 

· Valoració específica de la Fira Guia’t, mitjançant diferents 
indicadors (nombre d’expositors, activitats dutes a terme, 
centres i persones assistents a la Fira, nombre d’orientacions 
educatives dutes a terme, nombre de visites a la pàgina web, 
etc.), combinats amb la valoració de la Xarxa TET el resultat 
dels formularis de valoració enviats al públic, organització i 
centres educatius. 
· Resultat dels formularis de valoració en relació a la Jornada 
anual de la Xarxa TET. 
· Nombre de persones de 16 a 35 anys beneficiàries de les 
accions en el marc de les actuacions “Foment l’ocupabilitat 
juvenil” i “Joves en situació de vulnerabilitat”. 

Nivell de 
prioritat  

ALT 
 

MIG 

 

Programa 4. #EmpoderamentJove 🤝 

Projecte 
 

🤝 Foment de l’associacionisme 
 

🤝 Potencial jove 

Actuacions 
 

· Servei d’acompanyament a entitats juvenils. 
 

· Altaveu d’iniciatives juvenils. 
· Cens de projectes culturals joves. 

Òrgan 
d’avaluació  

· Servei Comarcal de joventut: tècniques del SCJ. 
 

· Servei Comarcal de joventut: 
tècniques del SCJ. 



 

 

Òrgan de 
seguiment  

Servei comarcal de Joventut: 
· Cap d’àrea de Serveis Personals del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
· Tècniques del SCJ. 

 

Servei comarcal de Joventut: 
· Cap d’àrea de Serveis Personals 
del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
· Tècniques del SCJ. 

Temporalitat 
 

Anual: a l’últim trimestre del curs (quart trimestre). 
 

Anual: a l’últim trimestre del curs 
(quart trimestre). 

Indicadors 
d’avaluació  

· Nombre d’assessoraments o acompanyaments 
duts a terme. 
· Nombre d’accions formatives en què han 
participat el personal tècnic del SCJ encarregat de 
desplegar aquesta actuació. 

 

· Nombre d’accions de comunicació 
i difusió d’iniciatives i projectes 
juvenils dutes a terme. 
· Nombre de projectes inscrits al 
Cens de projectes culturals joves. 

Nivell de 
prioritat  

BAIX 
 

BAIX 

 

Programa 5. #CompetènciesDelegades 🤝 

Projecte 
 

🤝 Visites EduLleure 
 

🤝 Inspeccions a instal·lacions 
juvenils  

🤝 Registre 
d’entitats 
juvenils 

Actuacions 
 

· Visites de seguiment a 
casals d’estiu i vetllar pel 
compliment de la 
normativa del Decret 
267/2016, de 5 de juliol, 
de les activitats 
d'educació en el lleure en 
les quals participen 
menors de 18 anys. 

 

· Tramitació i inspeccions de les 
instal·lacions juvenils de la comarca, 
d’acord amb les previsions de la 
normativa que estableix la Llei 38/1991, 
de 30 de desembre, d'instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i 
joves i el Decret 16/2022, d'1 de febrer, 
d'instal·lacions juvenils i de modificació 
del Reglament de campaments 
juvenils, aprovat pel Decret 203/2013, 
de 30 de juliol. 

 

· Seguiment i 
actualització del 
registre de les 
entitats juvenils, i 
assessorar-les en 
cas que calgui. 

Òrgan 
d’avaluació  

· Servei Comarcal de 
joventut: tècniques del 
SCJ.  

· Servei Comarcal de joventut: 
tècniques del SCJ.  

· Servei Comarcal 
de joventut: 
tècniques del 
SCJ. 

Òrgan de 
seguiment  

Servei comarcal de 
Joventut: 
· Cap d’àrea de Serveis 
Personals del Consell 
Comarcal del Vallès 
Oriental. 
· Tècniques del SCJ. 

 

Servei comarcal de Joventut: 
· Cap d’àrea de Serveis Personals del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
· Tècniques del SCJ. 

 

Servei comarcal 
de Joventut: 
· Cap d’àrea de 
Serveis Personals 
del Consell 
Comarcal del 
Vallès Oriental. 
· Tècniques del 
SCJ. 

Temporalitat 
 

NO INDICAT 
 

Anual: a l’últim trimestre del curs (quart 
trimestre).  

El primer 
trimestre dels 
cursos 2025 i 
2026. 

Indicadors 
d’avaluació  

· Nombre d’activitats 
notificades. 
· Nombre de visites fetes. 
· Nombre d’hores 
destinades a 
desenvolupar aquesta 

 

· Nombre de procediments d’inspecció 
iniciats. 
· Nombre de procediments d’inspecció 
tancats. 
· Nombre d’hores destinades a 
desenvolupar aquesta tasca. 

 

· Nombre 
d’entitats del 
Vallès Oriental 
inscrites al Cens 
d’entitats juvenils. 
· Nombre 



 

 

tasca. · Nombre de requeriments de 
documentació tramitats. 
· Resultat dels procediments 
d’inspecció. 

d’entitats inscrites 
a la base de 
dades de 
contacte del SCJ. 
· Nombre 
d’entitats que 
responen els 
correus del SCJ. 

Nivell de 
prioritat  

ALT 
 

ALT 
 

ALT 

 
Nivell 2: Avaluació anual 
Consisteix en fer una memòria que interrelacioni la informació recollida a les avaluacions de 
cada actuació amb els eixos estratègics i els objectius generals del PCJ.  
Es proposa que, a mesura que vagin passant els anys de vigència d’aquest Pla, es faci una 
comparativa entre les diferents avaluacions anuals per poder: 

 Fer un seguiment de l’evolució de les polítiques de joventut realitzades. 
 Conèixer el grau d’assoliment dels objectius establerts al PCJ 2022-2026. 
 Identificar quines adaptacions s’han de dur a terme per poder donar suport als 

serveis municipals de joventut a l’hora de satisfer les necessitats de les persones 
joves de la comarca de la forma més òptima possible. 

La proposta és que aquest segon nivell d’avaluació es desenvolupi en dos espais, que 
fomentin la participació, la integralitat i la transversalitat tenint en compte les 
particularitats del territori: 

 Comissió tècnica: Formada per els equips de professionals de joventut que 
configuren el plenari tècnic de joventut del Vallès Oriental.  

 Comissió política: Formada pels càrrecs electes en matèria de joventut que 
configuren el plenari polític de joventut del Vallès Oriental.  

 
Nivell 3: Avaluació final 
Aquest tercer nivell d’avaluació es desenvoluparà l’últim any de vigència del Pla, i contempla 
una avaluació general del seu funcionament amb l’objectiu principal de detectar aspectes a 
reforçar i a millorar. La seva funció és esdevenir una eina útil per al plantejament i el 
desenvolupament del següent PCJ. 
Es proposa que aquest darrer nivell d’avaluació reculli la següent informació: 

 Conclusions extretes a les avaluacions anuals. 
 Resum de dades quantitatives i qualitatives de les actuacions realitzades. 
 Evolució de les polítiques de joventut al Vallès Oriental. 
 Orientacions per al pròxim PCJ 2027-31. 

La proposta metodològica d’aquest tercer nivell d’avaluació és reproduir els espais generats 
al nivell anterior:  

 Comissió tècnica: Formada per els equips de professionals de joventut que 
configuren el plenari tècnic de joventut del Vallès Oriental.  

 Comissió política: Formada pels càrrecs electes en matèria de joventut que 
configuren el plenari polític de joventut del Vallès Oriental.  
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9. ANNEXES 
 

9.1. ANNEX 1: Anàlisi de la realitat juvenil a la comarca del Vallès 
Oriental 
1. Dades generals 
El col·lectiu jove té una situació demogràfica que es caracteritza per una tendència a la baixa, 
amb taxes de creixement del 0,4% a nivell de Catalunya. Aquest fet es deu a dos factors 
demogràfics principals. Per una banda, a la baixa natalitat (una dada que es manté al llarg del 
temps) i, per altra, a l’augment de l’esperança de vida. 
A nivell de fluxe migratori, cal destacar dos factors principals que tenen influència en el nombre 
de joves al conjunt del territori català. Per una banda, es dóna l’efecte de marxada de moltes 
persones joves a altres països en cerca d’un treball productiu amb una retribució més elevada 



 

 

que la que s’ofereix aquí o bé que busquen, directament, un lloc de treball que coincideixi amb la 
seva formació. Per altra banda, cal destacar la importància de les persones joves que migren a 
Catalunya, doncs mantenen el percentatge del nombre total de joves.  
En aquesta línia i centrant-nos en el Vallès Oriental, podem detectar que la població jove és la 
que ha realitzat més moviments migratoris, tant d’immigració com emigració. Què vol dir això? 
Doncs que el col·lectiu juvenil és el col·lectiu que ha marxat més de la comarca, així com el que 
més ha vingut. Cal destacar que, dins de les persones que han vingut de nou a la comarca, la 
majoria ja residien a altres parts de Catalunya. Tot i així, aquesta no és una dada exacte, ja que 
la dada es recull segons padró i aquest pot no haver sigut actualitzat, especialment per persones 
que realitzen processos migratoris des de fora de l’Estat Espanyol. 
Aquest efecte ha tingut un especial creixement després de la pandèmia de la Covid-19, on 
moltes persones (amb o sense nucli familiar) s’han traslladat a espais més allunyats del nucli de 
l’àrea metropolitana de Barcelona cap a ciutats pròximes a aquesta però a la vegada 
desconnectades de la idea de la ciutat massificada. En aquest sentit, el Vallès Oriental, ha sigut 
un destí per a moltes d’aquestes persones. 
Amb tot, és molt important considerar el nombre de joves dins d’un territori, ja que la capacitat 
d’atracció o expulsió de joves determina el desenvolupament d’un territori concret. 
 
2. Educació reglada 
Segons dades del Sistema d’indicadors sobre la joventut de Catalunya (SIJove), la taxa 
d’escolarització de la població jove és del 36,4% durant el 2021. A nivell Català, com bé s’indica 
a la diagnosi elaborada per l’observatori Català de Joventut (2022), es dóna l’efecte rellotge de 
sorra. Aquest ve a representar la situació que es dóna a l’esfera educativa, on les persones 
joves es polaritzen entre qui té estudis superiors i qui es queda en els estudis d’Educació 
Secundària Obligatòria (ESO), juntament amb el percentatge d’abandonament prematur.  
D’aquesta manera, tindríem una imatge així: 

 
Font: elaboració pròpia 

Una altra dada que cal destacar és el nombre, cada vegada més elevat, de joves que es 
matriculen als Cicles de Formació de Grau Mitjà i Superior, actualment en un 64,4%. 
Aquesta és una dada que també es reflecteix a nivell comarcal, on cada any s’augmenta el 
nombre de joves que es decanten per aquests estudis. Aquest fet podria explicar-se a través de 
dos mecanismes: d’una banda, la major varietat formativa que ofereixen els cicles, configurant-se 
com una eina creadora d’oportunitats davant la dificultat en la inserció laboral del jovent; i d’altra 
banda, per una major desestigmatització dels cicles formatius com a sortida acadèmica.  
A més, cal destacar un altre fet rellevant, i és la concentració de l’alumnat d’origen estranger a 
l’educació secundària obligatòria i una posterior pèrdua d’aquests joves, ja que la majoria 
abandona el sistema educatiu i no accedeix a l’educació postobligatòria. A més, si s’observa la 
presència de l’alumnat estranger a les escoles d’ensenyament secundari segons la seva 
titularitat, també s’hi aprecia una certa segregació: a principis de la dècada del 2010, mentre que 



 

 

el pes de l’alumnat d’origen estranger oscilava al voltant del 13% als centres públics, als privats, 
aquesta xifra se situava al 6%, aproximadament. 
Per tant, trobem que les variables com la classe social i l'origen familiar de la persona jove 
sovint són fenòmens entrecreuats que expliquen la posició dins l’àmbit educatiu de les 
joves. 
Pel que fa als efectes a l’educació degut la pandèmia de la Covid-19 cal destacar que les 
persones joves han sigut el grup poblacional que més efectes negatius ha sofert després de la 
pandèmia, provocant malestars en l’estat de salut emocional i mental. Pel que fa a l’educació, 
aquesta s’ha vist intrínsecament afectada i ha hagut d’adaptar-se i reinventar-se de manera 
fugaç a la situació pandèmica. Tot i així, aquesta nova readaptació ha provocat desigualtats en 
funció de la classe social, doncs moltes persones joves han vist dificultats a l’hora d’accedir a 
recursos, especialment els materials, així com la mida de l’habitatge i la disposició -o no- d’un 
espai per a poder cursar les classes i fer els deures ha marcat una forta diferència. 
 
3. Educació no reglada i aprenentatge no formal 
En l’etapa de l’adolescència i la joventut prenen especial rellevància agents socialitzadors 
externs al sistema educatiu reglat, perquè són determinants en el procés d’aprenentatge de 
les persones joves. 
En aquest sentit, es detecta que el jovent de la comarca no percep els serveis de joventut al 
seu avast com a agents educatius de referència. Les principals causes identificades són: 

 La falta de comunicació, organització i treball en xarxa entre els serveis de joventut, els 
instituts, els serveis socials i d’ocupació, i altres agents involucrats en l’àrea de joventut; 

 El desconeixement general, tant de professionals com de joves, de les funcions i 
recursos dels serveis de joventut. 

Aquesta realitat es tradueix en un des-acompanyament cap a la persona jove un cop surt del 
sistema educatiu, ja que no es troba vinculada a cap altre agent juvenil educatiu. Davant 
d’aquestes situacions, sorgeix la necessitat de desenvolupar accions formatives al carrer per a 
totes les persones joves a les quals els serveis de joventut no arriben.  
Entre els serveis que ofereix el Servei Comarcal de Joventut, cal fer referència com a agent 
educatiu clau al Programa de Referents d’Ocupació Juvenil, que treballa en l’acompanyament i 
transició del sistema educatiu al sistema laboral de tots aquells joves que han fet un 
abandonament temporal o permanent del sistema educatiu. 
  
4. Treball 
Actualment, segons dades del SIJove:  

 La taxa d’ocupació juvenil es troba en un 43,6% al 2021.  
 Si ens fixem en el nombre de joves que tenen feina o bé que n’estan buscant, el 

percentatge és d’un 57,8%. Aquest percentatge ha anat disminuint al llarg dels anys.  
 D’aquests joves que treballen, el 80,1% es dediquen a activitats del tercer sector. De 

fet, es detecta que cada any més joves treballen dins d’aquest sector.  
 Pel que fa a la categoria laboral, només un 37,3% es troben ocupant llocs de personal 

tècnic, professionals o de direcció al 2021.  
 D’aquestes persones joves que treballen, un 28,7% també estudien. Aquesta és una 

taxa que segueix en augment. 
El mercat de treball, des d’una perspectiva del col·lectiu de persones joves, es troba molt 
precaritzat. Segons dades de la diagnosi (2022), la taxa d’atur a Espanya és el doble d’alta 
que la mitjana Europea, així mateix, hi ha un gran gruix de persones joves que segueixen 
buscant feina tot i estar treballant, degut a les males condicions laborals, a que la seva categoria 
laboral no es correspon amb la titulació, per una manca de motivació respecte el lloc de treball 
que ocupen, per la temporalitat o pel baix salari que reben. En relació a aquest últim fet, la 
mitjana salarial mensual dels i les joves és més alta en homes que en dones i, en conjunt, es 
situa en 1.089,2 €, molt per sota de la mitjana del conjunt de la població. 
Pel que fa a les persones joves que ni estudien ni treballen, no es pot parlar d’un perfil compartit. 
En aquest col·lectiu hi trobem:  

 Joves que acaben els estudis i estan en procés de recerca de la seva primera feina. En 
aquest cas, la dificultat no està en trobar feina en sí, sinó poder accedir a una ocupació 
acord amb els seus estudis.  



 

 

 Joves a les quals se’ls ha acabat el contracte laboral i han quedat desocupats. Aquesta 
és una situació molt habitual donada l’elevada temporalitat dels contractes. 

 Joves migrades que o bé han arribat recentment al país, o no tenen documentació. 
 Joves desmotivades, sense ànims d’estudiar i que tampoc plantegen una recerca de 

feina amb interès. Aquest, acostuma a ser un perfil de persones més joves, d’entre 16 i 
20 anys, que, en moltes ocasions, surten enfadades del sistema educatiu. 

L’entrada al mercat de treball és un aspecte crucial, doncs, segons dades de la diagnosi 
(2002) aquesta marcarà la posició laboral que s’ocuparà durant els següents anys de vida 
i, per tant, definirà aspectes com els ingressos futurs. En aquest sentit, es mostra com les taxes 
de pobresa en el col·lectiu de persones joves són molt altes. Un altre aspecte en relació és 
que la classe social de partida -sovint- determina la posició social futura. 
A tot això ens trobem davant un Estat del Benestar que distribueix les ajudes (a l’habitatge, a 
l’educació, a les pensions, etc.) en funció de les cotitzacions que es generen. En el cas de les 
persones joves, per tant, és un aspecte que les desafavoreix, ja que moltes vegades no poden 
rebre determinades ajudes perquè no es troben dins el mercat de treball. Per exemple, les 
ajudes al lloguer (l’anomenat ‘bono alquiler joven’) només les poden demanar aquelles persones 
joves que tinguin un contracte de feina, entre d’altres. 
Pel que fa a com la pandèmia generada per la Covid-19 ha afectat al col·lectiu juvenil, s’ha de 
destacar que els sectors de l’economia que s’han vist més afectats són els que estan més 
precaritzats. En aquest sentit, aquelles persones que tenien contractes temporals o bé 
informals, han perdut la feina amb els ERTO’s que es van aplicar, així mateix, es va donar una 
dualitat laboral on les feines més qualificades i que estaven més protegides pels convenis dels 
que disposaven, es van poder acollir a mesures com el teletreball, mentre que aquelles feines 
menys qualificades i menys protegides pels convenis laborals, no van poder gaudir de la 
possbilitat d’accedir al teletreball. Molts dels i les joves en tant que tenien unes taxes de 
temporalitat més elevades i/o pertanyien al segon grup, van perdre la feina durant la 
pandèmia. 
Aquest fet es veu reflectit en la taxa d’ocupació, on demostra que moltes persones joves es van 
quedar a l’atur, especialment aquells i aquelles que tenien un nivell d’estudis més baix. 
  
5. Participació Juvenil 
Context general 
El PNJCat 2020 ja apuntava en un canvi en les formes de participació de la població jove. En 
aquest sentit, es veia un canvi de les formes tradicionals de participació -sovint continudes dins 
associacions juvenils- cap a formes no convencionals, menys institucionalitzades i 
estructuralment diferents. 
Segons les dades del SIJove, es denota clarament un desencantament dels i les joves cap a 
les estructures polítiques i democràtiques tradicionals, així com les estructures de 
participació cíviques, democràtiques i les polítiques convencionals. La satisfacció política es 
troba en un 24,9%.Amb tot això, els i les joves no han deixat d’estar interessats en la política, 
sinó que prefereixen actuar-hi des d’altres eixos no convencionals. L’interès per la política es 
troba estable al llarg dels anys (en un 47%) i l’assistència en manifestacions és del 78,9%. Tot i 
així, la percepció de les capacitats que tenen d’incidir en la política es troba en un 55,8%. 
Com dèiem, la participació política actualment es troba en un percentatge més baix respecte els 
que hi havia al 2011 (actualment en un 13,9%), encara que ha augmentat el percentatge de 
participació en noves organitzacions polítiques que es caracteritzen per ser menys 
institucionalitzades, més horitzontals o –si més no- sense una estructura organitzativa tant rígida 
i jeràrquica, que s’organitzen per aconseguir finalitats més concretes, etc. En aquest sentit, cal 
remarcar que la consititució d’associacions juvenils implica la creació de tota una estructura amb 
càrrecs que s’han de justificar, si bé després l’organització interna pot ser més horitzontal. Es 
remarca que el nombre d’associacions juvenils ha passat d’un 46,6% al 2011 a un 28,5% al 
2017. 
Si ens fixem en qui participava en les organitzacions tradicionals i qui participa en les noves 
formes de participació, veiem com les dones participen més que els homes; sobretot al 2011 i de 
forma molt similar al 2017. En general, la participació de les dones en les formes d’organització 
tradicionals era molt més escassa, mentre que a les noves formes no tradicionals és molt més 
elevada. Per tant, podem dir que les noves formes de participació estan molt més feminitzades. 



 

 

Tornant al PNJCat 2020, per tots els motius que s’han reflectit i per la necessitat d’empoderar i 
donar facilitats als i les joves en la participació juvenil, es recalca l’esforç que ha de fer el món 
local per tal d’apropar formes participatives amb les polítiques de joventut; des de formes 
que promoguin la participació juvenil ja existent, com impulsar polítiques de joventut per a que 
les joves participin (com, per exemple, el desenvolupament de projectes participatius). 
 
Context comarcal 
Tot i haver vist el comportament i el panorama general de la participació juvenil a Catalunya, val 
a dir que aquesta està marcada pel context social i polític i, per tant, és complex analitzar-ne 
les dinàmiques, ja que són variables i territori-depenents. Per això també és important enfocar el 
nostre anàlisi a nivell comarcal. 
En general, el personal professional de joventut de la comarca considera que hi ha poc interès 
en la participació per part del jovent i ha identificat alguns patrons: 

 Manca de trajectòria i teixit associatiu, i dificultats perquè els col·lectius de joves es 
constitueixin com a entitat. 

 Falta de compromís i corresponsabilitat juvenil en la implicació a les activitats municipals 
o en la presa de decisions.  

No obstant, cal tenir en compte que molts dels joves que viuen als municipis més petits veuen el 
seu territori com un poble dormitori i la vida juvenil la troben a altres municipis. Així mateix, també 
s’apunta com a problemàtica la recerca d’una participació genèrica i es valora positivament la 
oportunitat de treballar amb grups reduïts.  
Alhora, el personal professional manifesta que la manca d’hores del personal de joventut i de 
pressupost municipal en aquesta àrea, tant material com humà, també té un efecte negatiu 
rellevant, ja que dificulta la vinculació amb la població jove a través dels equipaments juvenils.  
Com a reptes en l’àmbit de la participació juvenil, els i les professionals de joventut creuen 
necessari posar el focus en conèixer les demandes dels col·lectius joves per tal de poder 
potenciar espais de trobada adequats a les seves necessitats i, així, aconseguir motivar el 
jovent.  
Finalment, l’actual pandèmia de covid-19 també ha suposat la reinvenció de les formes de 
participació juvenils tradicionals. En aquest sentit s’ha observat que les fórmules online no 
acaben de funcionar per motivar la participació juvenil, però es destaca l’oportunitat de fomentar 
les actuacions al carrer i a l’espai públic. El conjunt de professionals remarca que el projecte 
PIDCES és l’actuació que més resultats està donant al context actual i s’apunta a un possible 
reforç d’aquesta.  
 
6. Salut 
D’entrada, és sabut que l’afectació directa de la pandèmia ha sigut inferior entre les persones 
joves que entre les persones més grans. A mesura que augmenta l’edat, la proporció de 
persones contagiades ha crescut, fins al tram d’edat de 40 a 49 anys, a partir del qual aquesta 
relació s’inverteix. Així doncs, els col·lectius més joves han presentat, fins ara, menys casos 
positius que la resta dels grups d’edat. 
Tot i això, cal tenir en compte que encara no es disposa de dades sobre les seqüeles que hagi 
pogut deixar la malaltia sobre les persones infectades. És de suposar que, en la mateixa línia, 
seran menys entre les persones joves, però caldrà veure quanta és la població afectada i en 
quina mesura. 
Les dades disponibles sobre l’afectació del confinament i les restriccions a la mobilitat (Enquesta 
sobre l’impacte de la COVID-19, realitzada pel Centre d’Estudis d’Opinió durant el 2020) 
mostren que el col·lectiu jove és el que va viure el confinament amb més dificultats i, alhora, el 
que menys capaç es veia en el moment de l’enquesta d’afrontar-lo satisfactòriament. 
Concretament, les persones d’entre 16 i 29 anys obtenien una puntuació mitjana de 7,4 en una 
escala del 0 al 10 que avalua el grau de dificultat del confinament, on 0 significa molt difícil i 10 
molt fàcil; la més baixa de tots els grups d’edat, la de les persones de 30 a 44 anys, era de 7,8; 
la de les persones 45 a 64 anys, de 8,1, i la de les persones de 65 anys o més, també de 7,8. La 
mateixa tendència es reprodueix en analitzar la capacitat de gestionar el confinament. 
Es pot afirmar que les conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia (com ara la destrucció 
massiva de l’ocupació i l’empitjorament consegüent dels ingressos de les llars) conflueixen no 
només amb els eixos de desigualtat social, sinó també amb la fase del cicle de vida i 



 

 

d’autonomia financera i residencial de la població jove: les persones que provenen de llars 
familiars més afavorides, amb un nivell d’estudis més alt i que han pogut dur a terme la transició 
al mercat laboral més satisfactòriament són també les que han pogut afrontar el confinament en 
millors condicions. 
Aquestes qüestions han influït, directament o indirectament, sobre la salut i el benestar 
mental de la població jove. D’una banda, segons la mateixa enquesta, les persones de 16 a 
29 anys són el col·lectiu que més tristesa i angoixa ha sentit durant el confinament en 
relació amb la població de més edat. D’altra banda, centrant-nos només en la població jove, les 
persones que es troben a l’atur i en una situació socioeconòmica més vulnerable reporten més 
sentiments de tristesa i d’angoixa en relació amb les que han mantingut la feina i s’han vist 
menys afectades per la crisi. 
En aquest sentit, la irrupció de la pandèmia pot suposar, doncs, una accentuació de la tendència 
a l’empitjorament de la salut mental de les persones joves detectada els darrers anys i 
vinculada a les dificultats del col·lectiu en l’àmbit laboral i econòmic, que té una afectació 
directa sobre les expectatives, les condicions de vida i les oportunitats de les persones 
joves. Un indicador d’aquest empitjorament és el cas extrem dels suïcidis, tercera o segona 
causa de mortalitat (segons l’any) entre les persones joves, degut a la incidència creixent dels 
malestars emocionals, els trastorns psicològics i els episodis d’estrès emocional vinculats a les 
dificultats esmentades, així com a les situacions d’assetjament escolar (bullying) i 
ciberassetjament escolar (cyberbullying). 
 
Pantalles, alcohol, tabac i altres drogues 
En general, els estudiants són els que presenten resultats més bons de pràctiques i estat de 
salut (excepte en consum d’alcohol), mentre que les persones que estan treballant o a l’atur 
són les que mostren una situació pitjor. A més a més, entre les persones que treballen, el fet de 
tenir itineraris laborals inestables, amb un elevat grau de precarietat o amb feines pesades, 
mecàniques o amb poca autonomia personal, contribueix a multiplicar els problemes de salut. Es 
tracta d’un factor contextual (o estructural) que condiciona la salut de la joventut. Cal destacar 
que hi ha una sèrie de persones, predominantment aquelles que han dut a terme processos 
de migració i les dones, que, tot i que no tenen gaires comportaments de risc, presenten 
un estat de salut relativament negatiu vinculat a unes condicions de vida i de treball 
adverses (Diputació de Barcelona, 2021). 
En relació als consums, val a dir que aquests, sovint, estan marcats pel context en el que la 
persona o grups de persones s’ubiquen, així com pot dependre de factors de caràcter més 
individuals -com per exemple, l’estat de salut mental, encara que aquest també pot dependre de 
factors estructurals o contextuals. En termes generals, a Catalunya, el consum de tabac entre 
les persones joves es troba en un 25,6%, una dada que ha anat cada any baixant. Per 
exemple, el consum de tabac en joves durant el 2002 es trobava en un 40,1%, al 2013 en un 
31%, fins arribar a la xifra mostrada que és del 2020. El consum d’alcohol de risc, tot i que el 
percentatge no és tant elevat, també ha disminuit i actualment es troba en un 5,3%. Es destaca 
que en el cas del tabac i l’alcohol, el percentatge entre dones i homes és molt similar. És a dir, 
que no hi ha diferències notòries entre el consum de tabac i el consum abusiu d’alcohol que fan 
les noies i els nois joves. 
Respecte el consum d’altres drogues fora de l’alcohol i el tabac, aquest es troba en un 30%. Tot i 
així, la dada extreta del SiJove no mostra la periodicitat en el cosum dels i les joves, sinó que 
recull exclusivament el nombre de joves que han consumit drogues en els passats 12 mesos. Si 
ens fixem a la diferència de consum entre noies i nois veiem com més nois han consumit que no 
pas noies. No obstant això, el consum de drogues que són psicofàrmacs (com les 
benzodiacepines, etc.) és superior en el cas de les dones. 
Tot i així, cal destacar que en relació als consums i, sobretot, la dependència o l’adicció que 
aquesta genera, també és diferent en el cas dels homes i les dones. No només per una qüestió 
numèrica sinó de percepcions, estigma, prejudici, mirada social, etc. En aquesta línia, doncs, les 
dones adictes estan més invisibilitzades, així com carreguen un estigma que xoca amb el rol 
social imposat o adjudicat en tant que mares o amb el rol de gènere basat en el concepte de 
feminitat. De la mateixa manera, molts dels programes per a persones adictes estan enfocats 
dins la lògica androcèntrica on el perfil hegemònic de persona usuària és un home. D’aquesta 



 

 

manera, l’atenció no recull les necessitats ni l’estigma que carreguen les dones que són 
addictes. 
No obstant tot el comentat anteriorment, de manera general, la salut física de la joventut a 
Catalunya millora anualment i l’esperança de vida continua en augment. En relació a això, la 
taxa d’activitat física entre els i les joves és molt alta (88%) i es manté igual entre dones i homes. 
 
7. Habitatge  
L’emancipació respecte el domicili familiar és un element crucial per a la transició dels i les joves 
a la vida adulta. 
Malgrat tot, la taxa d’emancipació juvenil ha disminuït des de l’esclat de la crisi financera del 
2008 i l’edat d’emancipació, per tant, ha augmentat. La taxa d’emancipació de les persones 
de 16 a 29 anys es troba en un 18,6%, segons el PAJ 2021; una xifra extremadament baixa. 
Actualment a l’Estat Espanyol l’edat mitjana d’emancipació es troba en 30 anys, una de les 
mitjanes més altes de tota la Unió Europea.  
Pel que fa al lloguer o compra d’habitatges, els preus desorbitats (especialment de ciutats 
grans com Barcelona, però també d’altres ciutats que s’han vist afectades per la gentrificació de 
persones de Barcelona que van a ciutat més petites) impossibiliten a moltes joves a l’accés a 
aquests. Algun dels efectes és la devallada de la compra (els joves no poden accedir a la 
compra d’habitatges) i l’augment del lloguer. Així mateix, cal destacar que la majoria de 
persones joves emancipades fa un sobreesforç per pagar l’habitatge (42%). 
Finalment, respecte a la pandèmia de la Covid-19 i al confinament domiciliari, tal i com expressa 
el PAJ 2021, aquest ha tingut un impacte negatiu més pronunciat entre les persones joves que 
no pas en altres grups d’edat. Les restriccions a l’hora de poder sortir de l’habitatge -tot i haver 
afectat al conjunt de la població- han tingut un impacte major dins la població jove. En aquest 
sentit i com venim dient, ha sigut un dels col·lectius que s’han vist més afectats, sobretot a nivell 
emocional.  
L’estat, mida i el nombre de persones residents dins d’un habitatge també han 
condicionat el confort i benestar durant el confinament degut a la pandèmia generada per 
la Covid-19. Per tant, com hem anat veient durant els diferents punts, les condicions materials 
d’existència i, per tant, la classe social ha sigut un factor que ha influenciat el benestar durant la 
pandèmia de la Covid-19 (encara que també condiciona el dia a dia, indiferentment del context 
en el que ens trobem). Altres punts que cal considerar en relació al confinament i l’habitatge és 
l’impacte que ha tingut dins les persones joves LGBTI que s’han vist confinades amb les 
seves famílies i, en els casos en què no s’ha produit una sortida de l’armari o bé aquesta sortida 
no ha sigut ben acollida, el tancament domiciliari ha provocat que no tinguéssin un espai de 
seguretat i de relació amb iguals. A més a més, en casos de violència masclista el confinament 
també ha provocat que les persones agredides no hagin pogut sortir de l’espai de violència o bé 
recórrer a serveis de recolzament. 
 
8. Treball transversal 
Pel que fa al treball transversal, en general, el personal tècnic de la comarca considera que 
funciona correctament. No obstant això, alguns cops, es detecta que existeix poca cohesió per 
treballar en xarxa entre els diferents professionals, tant de joventut com amb els professionals 
d’altres àrees o serveis, i per tant, es manté la preeminència del treball i la presa de decisions 
tancada per àrees. A aquest fet, també hi contribueix una manca d’espais de coordinació formals 
i continus que permetin una major interacció entre àrees.  
Destaquen com a experiència positiva en l’impuls d’espais de coordinació els plenaris tècnics a 
nivell comarcal, que si bé cal adaptar la freqüència de les sessions per tal que permetin idear i 
treballar conjuntament projectes, són valorats molt positivament per les professionals.  
Finalment, també cal remarcar que la figura de les Referents d’Ocupació Juvenil es percep com 
una oportunitat per contribuir a la cohesió dels diferents professionals i fomentar un treball 
cooperatiu.  
 

9.2. ANNEX 2: Anàlisi dels resultats del qüestionari d’estudi de les 
condicions laborals dels equips de professionals de joventut del Vallès 
Oriental 



 

 

 
Per tal de poder obtenir un estat de les condicions laborals que gaudeixen les diferents 
professionals de la comarca en l’àmbit de joventut, s’ha realitzat una enquesta online al conjunt 
de professionals de joventut de la comarca del Vallès Oriental. Aquesta enquesta, ha tingut una 
resposta força baixa respecte el nombre total de professionals de la comarca, amb un total de 48 
respostes. Si bé no podem conèixer el nombre total de professionals de joventut que hi ha a la 
comarca, podem veure que han respost 24 municipis dels 39 que hi ha a la comarca, el que 
representa un 61,54 % del total dels municipis. 
En aquesta enquesta s’han preguntat aspectes com: 

 Perfil professional 
 Antiguitat 
 Tipus de contractació 
 Temporalitat del contracte 
 Jornada laboral 
 Multiplicitat de tasques 
 Opinió sobre la Llei de polítiques de joventut 
 Reflexions, aportacions o comentaris que es volen transmetre 

En quant als perfils professionals que ocupen les persones que han respost l’enquesta, 
aquests són variats i, sovint, no es poden classificar en un perfil únic i compartit. Així mateix, hi 
ha diverses persones que realitzen tasques relacionades amb diferents perfils professionals. De 
fet, això lliga molt amb la realitat del personal que du a terme les tasques vinculades a joventut a 
la majoria d’ajuntaments i ens locals de la comarca: és difícil encaixar els professionals de 
joventut en un únic perfil. Ni per les feines que duen a terme, ni per les categories professionals 
en el marc de les quals desenvolupen la seva feina, ni tant sols les categories laborals que tenen 
a nivell de contractació. 
En aquest sentit, ens han respost les següents professionals amb els següents perfils: 

Gràfic 1. Perfils professionals que han respost l’enquesta 
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Donat que són perfils molt variats i els resultats que podríem extreure i analitzar estarien molt 
segmentats, hem decidit agrupar i classificar els diferents perfils en funció de la semblança en les 
tasques que realitzen de la manera següent: 

PERFIL PROFESSIONAL CLASSIFICACIÓ 

Coordinador/a de programes i projectes Altres 

Dinamitzador/a juvenil 
Dinamitzador/a, informador/a, orientador/a, 
assessor/a, educador/a de carrer 

Educador/a de carrer 
Dinamitzadora, informadora, orientadora, 
assessora, educadora de carrer 

Informador/a, orientador/a o assessora/a juvenil 
Dinamitzadora, informadora, orientadora, 
assessora, educadora de carrer 

Informador/a, orientador/a o assessora/a juvenil, 
Dinamitzador/a juvenil 

Dinamitzadora, informadora, orientadora, 
assessora, educadora de carrer 



 

 

Orientadora laboral 
Dinamitzadora, informadora, orientadora, 
assessora, educadora de carrer 

Tècnic/a auxiliar de joventut Tècnica auxiliar de joventut 

Tècnic/a auxiliar de joventut, Informador/a, orientador/a 
o assessora/a juvenil, Dinamitzador/a juvenil 

Tècnica auxiliar de joventut 

Tècnic/a de joventut Tècnica de joventut 

Tècnic/a de joventut, Informador/a, orientador/a o 
assessora/a juvenil, Dinamitzador/a juvenil 

Tècnica de joventut 

Tècnic/a de joventut, Tècnic/a auxiliar de joventut Tècnica de joventut 

Tècnic/a de prevenció i promoció de la salut jove Tècnica prevenció i promoció de la salut jove 

Tècnic/a Ocupació Juvenil Altres 

 
Per tant, considerant els perfils agrupats, tenim el següent nombre de professionals que ens han 
respost: 

Gràfic 2. Perfils professionals agrupats que han respost l’enquesta 

 
Font: elaboració pròpia 

D’aquestes persones, un 14,58% del total realitzen més d’un rol a la vegada, és a dir, executen 
tasques relacionades amb més d’un dels perfils laborals que s’observen dins l’àmbit de 
joventut. De fet, cal destacar, que dins la Llei de polítiques de joventut i el PNJCat2020 no hi ha 
una categorització dels perfils professionals de l’àmbit de joventut, sinó una definició de les 
funcions que –de forma general- realitzen els i les professionals de l’àmbit. 
El més freqüent és la combinació entre el perfil professional de dinamització, informació juvenil, 
orientació juvenil, assessoria juvenil i/o educació de carrer. En alguns casos concrets també es 
combinen els anteriors perfils amb els de professional tècnic de joventut. 
Cal destacar que aquest últim grup de professionals que combinen el perfil de persones 
tècniques de joventut amb el d’informació, dinamització, etc. sovint estan contractades de forma 
externalitzada a través d’empreses o com a autònomes, així com tenen categories laborals 
baixes; a través del conveni de lleure o com a C1. Tanmateix, a aquest indicador (categoria 
laboral), hi tornarem més endavant. 



 

 

Pel que fa a l’antiguitat, la majoria de professionals tenen una antiguitat inferior als 5 anys. 
Considerant totes les professionals de joventut, més de la meitat tenen una antiguitat inferior a 
quatre anys. En el següent gràfic podem observar la distribució general: 

Gràfic 3. Distribució de l’antiguitat 
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En aquest gràfic, l’antiguitat s’ha agrupat seguint el següent criteri: 

 El número 1 equival a una antiguitat d’entre 0 i 4 anys 
 El número 2 equival a una antiguitat d’entre 5 i 10 anys 
 El número 3 equival a una antiguitat d’entre 11 i 20 anys 
 El número 4 equival a una antiguitat de més de 20 anys 

Tot i que la radiografia general és similar; amb una antiguitat dels i les professionals molt baixa, 
podem observar diferències en quant a l’antiguitat i el perfil laboral que es té. En aquest sentit, 
es destaca que l’antiguitat és molt més baixa en persones que ocupen perfils com a 
dinamitzadores, informadores, orientadores, assessores o bé educadores de carrer. 
 
En aquesta línia, es mostra un gràfic que distribueix l’antiguitat segons perfil laboral: 

Gràfic 4. Antiguitat segons perfil laboral 
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En aquest gràfic, l’antiguitat s’ha agrupat seguint el criteri següent: 
 El número 1 equival a una antiguitat d’entre 0 i 4 anys 
 El número 2 equival a una antiguitat d’entre 5 i 10 anys 
 El número 3 equival a una antiguitat d’entre 11 i 20 anys 
 El número 4 equival a una antiguitat de més de 20 anys 

  
Seguint amb la diferència observada entre perfils laborals, cal destacar que també hi ha una gran 
diferència entre el perfil professional que s’ocupa i el tipus de contractació, tal i com es pot 
veure al gràfic a continuació: 
 
 

Gràfic 5. Tipus de contractació segons perfil professional 
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Com es pot observar, totes aquelles persones que ocupen llocs de treball de dinamitzadores, 
informadores, etc. són les que tenen més contractacions a través d’ens externalitzats. Moltes 
vegades això significa que estan contractades dins de categories laborals més precaritzades i 
amb menys cobertura legal a diferència de les professionals que tenen una contractació directa 
amb l’administració pública. 
En aquest sentit, es mostra un gràfic on s’analitza la categoria laboral de les persones que 
són dinamitzadores, informadores, orientadores, assessores i educadores de carrer: 
 
 
Gràfic 6. Categoria laboral de les professionals de l’àmbit de la dinamització, informació juvenil, 

orientació juvenil, assessoria juvenil i educació de carrer 
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Atenent al gràfic, veiem com la majoria d’aquestes i aquests professionals pertanyen al conveni 
de lleure o bé a la categoria laboral C1. 
Si ens fixem en el perfil professional, l’antiguitat i el tipus de contractació, veiem que entre 
les dinamitzadores, informadores, etc. la dinàmica general és que, a més anys d’antiguitat, el 
contracte té més estabilitat. Tot i així, destaca la gran rotació que hi ha entre aquestes 
professionals: 
 
Gràfic 7. Professionals de l’àmbit de la dinamització, informació, etc. segons tipus de contractació 

i antiguitat 
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De manera contrària, les persones que tenen perfils de tècniques –generalment- tenen 
contractacions que no van lligades a l’antiguitat, tal i com es pot veure en el següent gràfic: 
 

Gràfic 8. Perfil professional del personal tècnic de joventut segons tipus de contractació i 
antiguitat 

 
Font: elaboració pròpia 

A més a més, si observem el gràfic anterior, hi ha un gran nombre de persones que porten més 
sis anys treballant al lloc de treball que disposen d’un contracte temporal o d’obra i servei. Això, 
doncs, té un efecte en l’estabilitat de la persona treballadora (i, per tant, al benestar) i a la 
continuïtat del treball que s’hi realitza i, per tant, dels programes, serveis, etc. que la persona 
tècnica desenvolupa. 
No obstant això, amb l’entrada en vigor de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, aquesta casuística es 
revertirà, de manera que les places temporals s’acabaran passant a fixes o indefinides. 
L’aplicació de la Llei, però, suposarà canvis estructurals de personal en els organismes públics, 
ja que la plaça s’obrirà a oferta pública i s’hauran de realitzar proves que potser canviaran la 
persona que les ocupa. 
En relació a la jornada laboral que es realitza, segons el perfil professional, obtenim les 
següents dades: 



 

 

 
Gràfic 9. Jornada laboral segons perfil professional 
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En aquest gràfic, la jornada laboral s’ha agrupat seguint el criteri següent: 
 1 fa referència a 20 o menys hores laborals setmanals 
 2 representa més de vint, fins a trenta hores setmanals 
 3 representa més de trenta fins a 37,5 hores laborals (no inclòs el 37,5) 
 4 significa jornada completa. 

Segons aquestes dades, podem extreure les següents observacions: 
 La majoria de dinamitzadores, informadores, etc. realitzen una jornada inferior a la 

completa. 
 Hi ha un bon nombre de personal tècnic que té un horari laboral inferior a la jornada 

completa. 
Respecte aquest últim punt, cal destacar que la majoria de dinamitzadores, informadores, etc. no 
realitzen tasques associades a altres regidories o àrees. Tanmateix, més de la meitat del 
personal tècnic de joventut sí que realitza tasques que depenen d’altres àrees o 
regidories: 
 

  
Gràfic 10. Multiplicitat de tasques segons perfils professionals 
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Aquestes professionals, sovint, es troben que han de compaginar la seva feina amb les següents 
àrees (ordenades segons número de persones que hi coincideixen): 

 Educació 
 Cultura 
 Esports 
 Infància 
 Promoció econòmica 
 Educació, cultura, Medi ambient i salut 
 Igualtat, feminisme i polítiques LGTBI 
 Serveis socials 
 Educació, promoció econòmica i serveis socials 
 Feminisme, LGTBI i Transversalitats i Cooperació Internacional 
 Infància i cultura 
 Infància,  educació, promoció econòmica, Cooperació, igualtat i diversitat 
 Infància, educació, promoció econòmica, cultura i serveis socials 

La majoria de professionals que han de compaginar les tasques de joventut amb les d’altres 
àrees o regidories distribueixen les hores de dedicació a cada una d’elles en funció de les 
demandes de treball que vagin tenint al dia a dia o segons temporada. No obstant això, en els 
casos que ja estan estipulades les hores de dedicació a cada àrea o regidoria, els criteris són 
canviants i cada cas és específic i, per tant, diferent. 

 
2. Notificar l’aprovació de Pla Comarcal de Joventut 2022-2026 a la Direcció General de Joventut 

del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments de la 
comarca.” 

 
2. El 16 de novembre de 2022, el Consell d’alcaldies del Vallès Oriental ha aprovat informar 

favorablement la proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
3. El 16 de novembre 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 14.2.g) del Text refós de Llei de l’organització comarcal aprovada per Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que el Ple és el competent per aprovar els 
plans comarcals. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el Pla comarcal de joventut 2022-2026 que consta al punt primer de la proposta 

de l’informe de la relació de fets.  
 

2. Publicar el Pla comarcal de joventut en el Portal de la transparència del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.”  

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 30.30 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
19. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament d’Aiguafreda per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació 
juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil 
corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, de 16 de novembre de 2022, que és el 
que segueix: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 26 de setembre de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis 

Personals, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 23 de març de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el 
contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments per a 
l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del 
Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de 
novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució 
EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 
2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa 
referent d'ocupació juvenil. 

 
2. El 6 de juliol de 2022, la senyora Meritxell Pedrosa Puigbarraca, secretària de 

l’Ajuntament d’Aiguafreda va signar el conveni de col·laboració per a l’execució d’un 
projecte en matèria d’ocupació juvenil, en el marc de la realització del Programa 
referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució 
EMT/3721/2021 amb diversos ajuntaments, en endavant el CONVENI. 

 
3. El 13 de juliol de 2022 l’Ajuntament d’Aiguafreda a ingressat al Consell Comarcal del 

Vallès Oriental l’import de 650,00 euros. 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=28


 

 

4. El 22 de juliol de 2022, el senyor Miquel Parell Codina, alcalde de l’Ajuntament 
d’Aiguafreda, i el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, van signar el CONVENI. 

 
5. El 25 de juliol de 2022, la senyora Núria Caellas Puig, secretària accidental del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, va signar el CONVENI. 
 

6. Durant els mesos de juny i juliol de 2022 el projecte en matèria d’ocupació juvenil, en 
el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a 
l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021, en endavant el PROJECTE, 
no s’ha pogut descentralitzar al municipi d’Aiguafreda per manca de personal. 

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

E2022014242, l’Ajuntament d’Aiguafreda ha sol·licitat la minoració del cost del 
CONVENI, proporcional als dos mesos d’interrupció del servei. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Aprovar la modificació del CONVENI amb l’Ajuntament d’Aiguafreda de la manera 
següent: 

 
Al pacte QUART, de règim econòmic: 
 

On diu: “Per a l’execució d’aquest PROJECTE supralocal, el CONSELL 
COMARCAL hi destina l’import de la subvenció atorgada per raó de 
l’ORDRE i la RESOLUCIÓ, i l’AJUNTAMENT aporta l’import de 650 €, 
a transferir al CONSELL COMARCAL no més enllà del 30 de 
setembre de 2022.” 

 
Ha de dir: “Per a l’execució d’aquest PROJECTE supralocal, el CONSELL 

COMARCAL hi destina l’import de la subvenció atorgada per raó de 
l’ORDRE i la RESOLUCIÓ, i l’AJUNTAMENT aporta l’import de 
541,67 €. 

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

mesos d’interrupció del servei.” 
 

2. Procedir a la devolució d’ingressos a l’Aiguafreda per un import total de cent vuit 
euros amb trenta-tres cèntims (108,33 euros) de l’aplicació pressupostària 33 46242. 

 

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

2. El 16 de novembre de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 

per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa 
referent d'ocupació juvenil, modificada per l’Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost. 
 

2. La Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per 
a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al 
Programa referent d'ocupació juvenil. 
 

3. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que 



 

 

correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en 
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, 
l’epígraf c) d’aquest article, preveu com a competència de la comarca aquelles que li 
deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat i els municipis. 

 
4. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves 
competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la 
pròpia llei. 

 
5. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques 
prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
 

6. L’article 28.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, disposa que en tot cas, la 
comarca ha d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint en 
compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants 
com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant. 

 
7. L’article 9.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, estableix que les 
competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes 
competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, 
sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres 
administracions públiques, en els termes establerts per les lleis. 

 
8. L’article 66.2 del TRLMRLC disposa que els ens locals tenen competències en els 

àmbits de la cohesió social i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres, amb 
l'abast que fixen aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva. 

 
9. L’article 14 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del 

Servei públic d’ocupació de Catalunya, estableix com a entitats que integren el sistema 
d’ocupació de Catalunya, les següents: 

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

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

2) Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen 
programes en el marc de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de 
desenvolupament de les polítiques d’ocupació. 

3) El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació 
professionals, sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de 
l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les 
polítiques d’ocupació. 
 

10. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques 
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, 
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú. 
 



 

 

11. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
pel que fa al règim jurídic dels convenis. 

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

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

 
13. L’article 14 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple. 
 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb 

l’Ajuntament d’Aiguafreda per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en 
el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre 
TSF/200/2018, modificada per l’Ordre TSF/166/2019 i a la Resolució EMT/3721/2021, 
d’acord amb el redactat següent: 
 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal, assistit per la 
secretària del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
I de l’altra, el senyor Miquel Parella Codina, alcalde president de l’Ajuntament d’Aiguafreda, 
assistit per la senyora Meritxell Pedrosa Puigbarraca, secretària de l’ajuntament. 
 

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 noviembre. 
 
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. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar document, i  

 
 

M A N I F E S T E N 
 

1. Que el 25 de juliol de 2022 el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 
CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament d’Aiguafreda, en endavant l’AJUNTAMENT, vam 
formalitzar el conveni per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el 
marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, 
modificada per l'Ordre TSF/166/2019 d'1 d'agost, en endavant ORDRE, i a la Resolució 
EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, 
en endavant RESOLUCIÓ, per a la concessió de subvencions destinades a donar 



 

 

continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil, en endavant i en el seu conjunt el 
CONVENI.  

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

previst un projecte supralocal en matèria d’ocupació juvenil, en endavant el PROJECTE. 
 

3. Que el 13 de juliol de 2022 l’Ajuntament d’Aiguafreda a ingressat al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental l’import de 650,00 euros. 

 
4. Que durant els mesos de juny i juliol de 2022 el PROJECTE, no s’ha pogut descentralitzar 

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

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

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
Per raó d’aquesta es modifica el CONVENI entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del 
Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ. 
 
Segon. Contingut de la modificació 
 
Per raó d’aquesta addenda, es modifica l’import que aporta l’AJUNTAMENT al CONSELL 
COMARCAL per a l’execució del PROJECTE supralocal, que esdevé en cinc-cents quaranta-
un euros amb seixanta-set cèntims (541,67 EUR), a transferir al CONSELL COMARCAL. 
Aquest import és el resultat de la minoració aplicada a causa dels dos mesos en què el servei 
ha estat interromput. 
 
Tercer. Conservació del CONVENI 
 
El contingut del CONVENI es manté vigent en tot allò que no hagi estat modificat per aquesta 
addenda. 
 
Quart. Vigència 
 
Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins a 
la finalització del conveni que modifica. 
 
Cinquè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta addenda 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Les parts, després de llegir l’addenda de modificació, mostren la seva conformitat, ratifiquen el 
seu contingut i la signen. ” 

 

2. Aprovar la devolució d’ingressos a favor de l’Ajuntament d’Aiguafreda per un import total 
de cent vuit euros amb trenta-tres cèntims (108,33 euros) de l’aplicació pressupostària 
33 46242. 

 
3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament d’Aiguafreda.” 



 

 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 31.20 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
20. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines per a l’execució d’un projecte en matèria 
d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació 
juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, de 16 de novembre de 2022, que és el 
que segueix: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de setembre de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis 

Personals, ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 23 de març de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el contingut 
i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments per a l’execució d’un 
projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent 
d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada 
en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la 
qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a 
donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil. 

 
2. El 7 de setembre de 2022, es va fer efectiva la signatura del conveni de col·laboració per a 

l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil, en el marc de la realització del 
Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució 
EMT/3721/2021 amb diversos ajuntaments, en endavant el CONVENI, per part de: 

 
a. La senyora Ana María Acosta Moreno, secretària de l’Ajuntament de Sant Feliu de 

Codines. 
 

b. La senyora Mercè Serratacó Costa, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines. 

 
c. El senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
d. La senyora Núria Caellas Puig, secretària accidental del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental. 
 

3. Durant els mesos de juny i juliol de 2022 el projecte en matèria d’ocupació juvenil, en el marc 
de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre 
TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021, en endavant el PROJECTE, no s’ha pogut 
descentralitzar al municipi de Sant Feliu de Codines per manca de personal. 

 
4. El 12 de setembre de 2022, mitjançant registre d’entrada del Consell Comarcal núm. 

E2022014183, l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha sol·licitat la minoració del cost del 
CONVENI, proporcional als dos mesos d’interrupció del servei. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=29


 

 

 
1. Aprovar la modificació del CONVENI amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines de la 

manera següent: 
 
Al pacte QUART, de règim econòmic: 
 

On diu: “Per a l’execució d’aquest PROJECTE supralocal, el CONSELL COMARCAL 
hi destina l’import de la subvenció atorgada per raó de l’ORDRE i la 
RESOLUCIÓ, i l’AJUNTAMENT aporta l’import de 750 €, a transferir al 
CONSELL COMARCAL no més enllà del 30 de setembre de 2022.” 

 
Ha de dir: “Per a l’execució d’aquest PROJECTE supralocal, el CONSELL COMARCAL 

hi destina l’import de la subvenció atorgada per raó de l’ORDRE i la 
RESOLUCIÓ, i l’AJUNTAMENT aporta l’import de 625,00 €, a transferir al 
CONSELL COMARCAL no més enllà del 30 de desembre de 2022.  

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

d’interrupció del servei.” 
 

2. Disminuir el dret reconegut 120220000354 de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines per un 
import total de cent vint-i-cinc euros (125,00 euros) de l’aplicació pressupostària 33 46242. 

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

 

2. El 16 de novembre de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 

per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa 
referent d'ocupació juvenil, modificada per l’Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost. 
 

2. La Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per 
a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al 
Programa referent d'ocupació juvenil. 
 

3. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en 
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, 
l’epígraf c) d’aquest article, preveu com a competència de la comarca aquelles que li 
deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat i els municipis. 

 
4. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves 
competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la 
pròpia llei. 

 
5. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques 
prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
 

6. L’article 28.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, disposa que en tot cas, la 
comarca ha d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint en 



 

 

compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants 
com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant. 

 
7. L’article 9.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, estableix que les 
competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes 
competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, 
sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres 
administracions públiques, en els termes establerts per les lleis. 

 
8. L’article 66.2 del TRLMRLC disposa que els ens locals tenen competències en els 

àmbits de la cohesió social i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres, amb 
l'abast que fixen aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva. 

 
9. L’article 14 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del 

Servei públic d’ocupació de Catalunya, estableix com a entitats que integren el sistema 
d’ocupació de Catalunya, les següents: 

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

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

2) Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen 
programes en el marc de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de 
desenvolupament de les polítiques d’ocupació. 

3) El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació 
professionals, sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de 
l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les 
polítiques d’ocupació. 
 

10. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques 
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, 
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú. 
 

11. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
pel que fa al règim jurídic dels convenis. 

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

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

 
13. L’article 14 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple. 
 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 



 

 

1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines per a l’execució d’un projecte en matèria 
d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil 
corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, modificada per l’Ordre TSF/166/2019 i a la 
Resolució EMT/3721/2021, d’acord amb el redactat següent: 
 

“REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal, assistit per la 
secretària del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
I, de l’altra, la senyora Mercé Serratacó Costa, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines, assistida per la senyora Anna Maria Acosta Moreno, secretària de la 
corporació. 

 
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 presidenta, 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 document, 
 

M A N I F E S T E N 
 

1. Que el 7 de setembre de 2022 el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 
CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, en endavant 
l’AJUNTAMENT, vam formalitzar el conveni per a l’execució d’un projecte en matèria 
d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil 
corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest 
Programa, modificada per l'Ordre TSF/166/2019 d'1 d'agost, en endavant ORDRE, i a la 
Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 
l'any 2021, en endavant RESOLUCIÓ, per a la concessió de subvencions destinades a 
donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil, en endavant i en el seu conjunt 
el CONVENI.  

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

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

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

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

PACTES 
 



 

 

Primer. Objecte 
 
Per raó d’aquesta es modifica el CONVENI entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del 
Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ. 
 
Segon. Contingut de la modificació 
 
Per raó d’aquesta addenda, es modifica l’import que aporta l’AJUNTAMENT al CONSELL 
COMARCAL per a l’execució del PROJECTE supralocal, que esdevé en sis-cents vint-i-cinc 
euros (625,00 EUR), a transferir al CONSELL COMARCAL no més enllà del 30 de desembre 
de 2022. Aquest import és el resultat de la minoració aplicada a causa dels dos mesos en què 
el servei ha estat interromput. 
 
Tercer. Conservació del CONVENI 
 
El contingut del CONVENI es manté vigent en tot allò que no hagi estat modificat per aquesta 
addenda. 
 
Quart. Vigència 
 
Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins a 
la finalització del conveni que modifica. 
 
Cinquè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta addenda 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Les parts, després de llegir l’addenda de modificació, mostren la seva conformitat, ratifiquen el 
seu contingut i la signen. ” 

 

2. Disminuir el dret reconegut 120220000354 de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines per 
un import total de cent vint-i-cinc euros (125,00 euros) de l’aplicació pressupostària 33 
46242. 

 
3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 34.49 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE TURISME 
 
21. Aprovar el pla d’acció de turisme de l’any 2023. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Turisme, de 16 de novembre de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 4 de novembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“INFORME DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PER A L’APROVACIÓ DEL PLA 
D'ACCIONS 2023 DEL SERVEI DE TURISME DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=30


 

 

1. L’article 70 de la Llei de Turisme disposa que corresponen als consells comarcals, entre d’altres, 
les atribucions en promoció dels recursos turístics de la comarca, i exercir, per delegació o per 
conveni, competències municipals. 
 
2. La missió de les polítiques públiques de turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental és 
fomentar un turisme sostenible i responsable com a sector econòmic dinamitzador del territori. 
 
3. Els objectius estratègics de les polítiques publiques de turisme del Vallès Oriental queden recollits 
en el Pla d’Acció 2023. Aquests són els següents: 
 
Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del sector 
(oferta i demanda). 
 
Millorar i fomentar la competitivitat i qualitat dels serveis turístics de la comarca. 
 
Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats 
locals, nacionals i internacionals. 
 
Incorporar estratègies turístiques intel·ligents. 
 
Enfortir la xarxa entre els diferents agents turístics del territori i vetllar per la seva coordinació amb la 
Destinació Barcelona. 
 
4. El Pla d’Acció 2023 de TurismeVallès te com objectiu continuar amb les línies estratègiques de 
treball que s’han dut a terme en els darrers anys. Així ens basem en cinc grans eixos: creació de 
producte; gestió de la sostenibilitat i qualitat turística; promoció i comunicació dels recursos i 
propostes de la comarca; redirigir-nos cap al turisme intel·ligent per obtenir dades que ens permetin 
prendre decisions responsables; i la cogovernança entre tots els agents implicats en el sector turístic 
del Vallès Oriental.  
 
5. Tanmateix, el Pla d’Acció està vinculat amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
les Nacions Unides. Concretament estan vinculats a: 
Objectiu 16 - Pau justícia i institucions sòlides 
Objectiu 17 - Aliança pels objectius 
 
6. A continuació es relaciona el Pla d’Acció de TurismeVallès per a l’any 2023: 
 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El Pla d’Acció 2023 de TurismeVallès te com objectiu continuar amb les línies estratègiques de treball 
que s’han dut a terme en els darrers anys. Així ens basem en cinc grans eixos: creació de producte; 
gestió de la sostenibilitat i qualitat turística; promoció i comunicació dels recursos i propostes de la 
comarca; redirigir-nos cap al turisme intel·ligent per obtenir dades que ens permetin prendre decisions 
responsables; i la cogovernança entre tots els agents implicats en el sector turístic del Vallès Oriental.  
 
Enguany tenim present en el Pla d’Acció algunes de les celebracions que estan previstes per l’any 
2023 i 2024: l’Any Picasso, l’Any Abelló, la celebració del IV Congrés Internacional coupDefouet sobre 
Art Nouveau, i la Copa Amèrica 2024. 
 
La rapidesa i la immediatesa són dos dels conceptes que l’actual manera de viure ha anat imposant. 
Es perceben com grans virtuts, no obstant ja fa un temps que es reivindica abaixar el ritme frenètic 
per tal que cada persona pugui gaudir del dia a dia amb una major qualitat i respecte per allò que fa. 
El projecte singular d’enguany va lligat a la potenciació del Slow Tourism i el vinculem amb tot el 
projecte de cicloturisme que estem portant a terme i a la potenciació del turisme actiu i de natura del 
Vallès Oriental. Plantegem una alternativa al turisme de masses i proposem un turisme més 
respectuós i sostenible amb l’entorn. 
 
 



 

 

PERFIL DEL TURISTA 
 
A continuació trobem dades de l’estudi realitzat pel LabTurisme de la Diputació de Barcelona, 
juntament amb el Servei de Turisme del Consell Comarcal, sobre el perfil del turista a la nostra 
comarca l’any 2021. 
 
El perfil sociodemogràfic del turista que visita el Vallès Oriental és un 70,3% home i un 29,7% dona. 
D’entre 35 i 44 anys. Residents a Catalunya un 37,4%; resta de l’Estat Espanyol un 29,5%; resta 
d’Europa un 30,6% i resta del món un 2,5%. 
 

 
 
El principal mercat internacional que ens visita és el francès seguit per l’italià, el britànic i els darrers 
els mercats alemany i holandès. 
 

 
 
El motiu principal del viatge és en un 43,6% per oci i un 38,5% per motius professionals. 
 



 

 

 
 
Trobareu l’estudi complet en el següent vincle: 
https://infogram.com/valles_oriental_perfil_del_turista_2021-1h7z2l8oqq1jx6o 
 
 
TENDÈNCIES 
 
La pandèmia ha tingut un impacte a llarg termini en les necessitats i hàbits de viatge dels diferents 
visitants. Les tendències següents donen una visió pel que fa a les demandes dels turistes i visitants 
en els propers temps:  
 
Seguretat i confiança en el viatge i destinació. 
 
Sostenibilitat com a eix central del desenvolupament. 
 
Benestar. Els viatges seran la millor opció per trobar el benestar físic i mental. 
 
Viatges que et commouen. Temps per passar amb les persones que estimes gaudint d’experiències 
enriquidores i autèntiques.  
 
Segueix l’interès per propostes d’activitats en espais a l’aire lliure envoltats de natura. 
 
Propostes d’activitats per a grups més reduïts. 
 
Digitalització del sector turístic. 
 
Segueixen presents els nòmades digitals que combinen feina i oci. 
 
Es viatjarà a destinacions més properes. Segueix existint la necessitat de viatjar a països llunyans, 
però això passarà menys sovint i les estades seran més llarga. 
 
Sempre que sigui possible es busquen alternatives al transport aeri degut al cost. Augment del 
transport terrestre, malgrat la situació actual d’incertesa i cost del carburant. 
 
 
EL SECTOR DEL VALLÈS ORIENTAL OPINA 
 
Hem dut a terme un qüestionari per copsar l’interès dels ens públic i privats del sector turístic de la 
comarca vers les temàtiques en les que hem de fer més èmfasi l’any 2023, així com quin hauria de 
ser el projecte singular a desenvolupar. 
 
Els resultats són els següents: 
 



 

 

 
 
149 punts - Turisme actiu i de natura 
139 punts - Turisme enogastronòmic 
130 punts - Turisme accessible 
124 punts - Turisme familiar 
122 punts - Turisme d’esdeveniments d’oci i negoci 
120 punts - Turisme cultural 
110 punts - Turisme de termalisme i benestar 
110 punts - Turisme sènior 
96 punts - Turisme escolar 
93 punts - Turisme de compres 
 

 
 
1 punt - MICE i Celebracions - Elaborar una estratègia en turisme MICE i de celebracions d'oci 
mitjançant un estudi dels recursos disponibles i de les necessitats del territori. 
 
12 punts - Creació de Rutes estrella pel VO - Elaboració d'un catàleg online i imprimible de rutes 
temàtiques del VO. Incloent diverses zones del territori i amb propostes addicionals que 
complementin la ruta. 
 
7 punts - Enogastronomia - Elaborar una estratègia en turisme enogastronòmic mitjançant un estudi 
dels recursos disponibles i de les necessitats del territori. 



 

 

 
 
MISSIÓ 
 
Fomentar un turisme sostenible i responsable com a sector econòmic dinamitzador del territori. 
 
 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 
Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del sector 
(oferta i demanda). 
 
Millorar i fomentar la competitivitat i qualitat dels serveis turístics de la comarca. 
 
Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats 
locals, nacionals i internacionals. 
 
Incorporar estratègies turístiques intel·ligents. 
 
Enfortir la xarxa entre els diferents agents turístics del territori i vetllar per la seva coordinació amb la 
Destinació Barcelona. 
 
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 
Els objectiu i les accions del Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental estan 
vinculades amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 
Concretament amb l’objectiu 16, Pau justícia i institucions sòlides, i l’objectiu 17, Aliança pels 
objectius. 
 

 
 
 
FITXES DE LES ACCIONS 
 

EIX ESTRATÈGIC CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC 

Objectiu estratègic 
Crear i dinamitzar grups de treball temàtics amb la participació 
d’entitats públiques i privades. 

1.1 ÀMBIT DE TREBALL TURISME ACTIU I DE NATURA 

Descripció general 

En base a l’estudi de la Xarxa de camins i itineraris turístics del Vallès 
Oriental, el Pla Estratègic de Cicloturisme i les peticions del sector, 
seguir treballant producte per donar resposta a la demanda de rutes de 
senderisme i cicloturisme en el nostre territori. 

Tasques 

Reunions amb el grup de treball de senderisme 
Seguir executant l’estudi de senyalització turística en els principals 
eixos de connexió de la comarca. 
Implementar les recomanacions i accions que sorgeixin del Pla 
Estratègic de Cicloturisme.  
Col·laborar amb comarques veïnes per comunicar i promocionar 
itineraris supracomarcals. 
Col·laborar amb el Consorci del Besòs Tordera i les entitats locals i 
comarcals amb l’elaboració i execució de projectes de camins. 



 

 

Seguir promocionant l’ús dels itineraris existents i validats pels 
diferents espais naturals de la comarca. (FACTOR PROMOCIÓ) 
Fer accions de sensibilització sobre el bon comportament als espais 
naturals. (FACTOR PROMOCIÓ) 
Seguir conscienciant als visitants sobre el seu paper en la conservació 
del espais que visiten. (FACTOR PROMOCIÓ). 
Donar a conèixer els espais naturals menys freqüentats de la comarca 
per descongestionar els punts amb més presència de visitants i 
estimular aquelles zones menys conegudes. (FACTOR PROMOCIÓ) 
Implementar les recomanacions de comunicació de la Taula de 
Comunicació de la CETS. 
Editar la publicació 50 propostes de Turisme Actiu i Natura en anglès i 
francès. 
Adherir-nos a la Marca Senderisme a Catalunya de l’Agència Catalana 
de Turisme. 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments 
del Vallès Oriental, empreses de turisme actiu i natura, Consorcis i 
Consells Comarcals veïns. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme actiu i 
de natura i usuaris de la web de TurismeVallès. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme actiu i de natura a la comarca com a sector 
estratègic. 
Sensibilitzar al visitant, sigui turista o resident, sobre el bon 
comportament mentre gaudeix dels espais naturals. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 3.000€ + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’anuncis emesos 
Edició de la publicació 
Visitants de la pàgina web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Reunions amb el grup de treball de senderisme 
CONTINU - Seguir executant l’estudi de senyalització turística en els 
principals eixos de connexió de la comarca. 
3T i 4T 2023 - Implementar les recomanacions i accions que sorgeixin 
del Pla Estratègic de Cicloturisme.  
CONTINU - Col·laborar amb comarques veïnes per comunicar i 
promocionar itineraris supracomarcals. 
CONTINU - Col·laborar amb el Consorci del Besòs Tordera i les 
entitats locals i comarcals amb l’elaboració i execució de projectes de 
camins. 
CONTINU -Seguir promocionant l’ús dels itineraris existents i validats 
pels diferents espais naturals de la comarca. (FACTOR PROMOCIÓ) 
CONTINU -Fer accions de sensibilització sobre el bon comportament 
als espais naturals. (FACTOR PROMOCIÓ) 
CONTINU -Donar a conèixer els espais naturals menys freqüentats de 
la comarca per descongestionar els punts amb més presència de 
visitants i estimular aquelles zones menys conegudes. (FACTOR 
PROMOCIÓ) 
CONTINU - Seguir conscienciant als visitants sobre el seu paper en la 
conservació del espais que visiten. (FACTOR PROMOCIÓ). 
CONTINU  - Implementar les recomanacions de comunicació de la 
Taula de Comunicació de la CETS. 
2T2023 - Editar la publicació 50 propostes de Turisme Actiu i Natura 
en anglès i francès. 
1T2023 - Adherir-nos a la Marca Senderisme a Catalunya de l’Agència 
Catalana de Turisme. 



 

 

 

1.2 ÀMBIT DE TREBALL TURISME ENOGASTRONÒMIC 

Descripció general 
Accions per dinamitzar l’enogastronomia de la nostra destinació, 
promoure el consum de producte de proximitat i promocionar el 
turisme enogastronòmic. 

Tasques 

Portar a terme reunions amb els ens implicats en la gastronomia 
comarcal. 
Organitzar esdeveniments vinculats a la gastronomia, les fires i el 
comerç tradicional. 
Seguir incorporant establiments de restauració i productors visitables a 
la web de TurismeVallès. 
Dur a terme accions per donar a conèixer la Denominació d’Origen 
Alella als ens turístics de la comarca i al públic final (accions amb 
influencers, taules rodones, networking, etc.). 
Crear rutes temàtiques de gastronomia. 
Promocionar propostes i rutes de turisme enogastronòmic de la 
comarca i incorporar-les a la pàgina web. 
Realitzar reunions amb comarques veïnes per compartir bones 
pràctiques. 
Crear nou contingut relacionat amb l’enogastronomia i publicar-ho a la 
pàgina web, bloc, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc. 
 

Agents i ens implicats 

Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments 
del Vallès Oriental, Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO 
Alella, cellers, productors del Vallès Oriental, restaurants i empreses 
turístiques. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en gaudir de l’enogastronomia 
local, cellers i productors del Vallès Oriental, restaurants i empreses 
turístiques i usuaris de la web de TurismeVallès. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Incrementar el coneixement i difondre l’enogastronomia i els productes 
de proximitat del Vallès Oriental. 
Difondre la cultura i les característiques del vi de la terra de la pansa 
blanca. 
Posicionar la nostra destinació com una proposta d’enoturisme a prop 
de Barcelona. 
Augmentar la presència del vi DO Alella a la comarca. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 4.000€ + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Nombre d’anuncis publicats 
Nombre de productors visitables, empreses I propostes incorporades 
al web 
Visitants a la web de TurismeVallès 
Nombre de col·laboracions amb el Consorci d’Enoturisme DO Alella. 
Nombre de sessions de formació i sensibilització organitzades 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució CONTINU - Portar a terme reunions amb els ens implicats en la 
gastronomia comarcal. 
CONTINU - Organitzar esdeveniments vinculats a la gastronomia, les 
fires i el comerç tradicional. 
CONTINU - Seguir incorporant establiments de restauració i 
productors visitables a la web de TurismeVallès. 
CONTINU - Dur a terme accions per donar a conèixer la Denominació 
d’Origen als ens turístics de la comarca (accions amb influencers, 
taules rodones, networking, etc.).  
CONTINU - Crear rutes temàtiques de gastronomia. 
CONTINU - Promocionar propostes i rutes de turisme enogastronòmic 
de la comarca i incorporar-les a la pàgina web. 
CONTINU - Realitzar reunions amb comarques veïnes per compartir 



 

 

 
 

 

1.4 ÀMBIT DE TREBALL TURISME FAMILIAR 

Descripció general 
Accions per posicionar la comarca com a destinació de turisme familiar 
i de proximitat. Atendre millor les necessitats del públic familiar. 

Tasques 

Actualitzar recursos de turisme industrial de la comarca i incorporar-ho 
a la base de dades. 
Publicar la informació obtinguda a la web. 
Seguir promocionant les propostes i activitats de turisme familiar de la 
comarca (FACTOR PROMOCIÓ). 
Edició de la publicació de Turisme Familiar en anglès i francès 
Crear nou contingut relacionat amb turisme familiar i publicar-ho a la 
pàgina web, bloc, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc. 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments 
del Vallès Oriental i empreses de turisme familiar 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme 
familiar. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme familiar a la comarca com a sector estratègic. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 2.000€ +FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Nombre de recursos de turisme industrial recopilats 
Edició de la publicació de Turisme Familiar en anglès i francès. 

bones pràctiques. 
CONTINU - Crear nou contingut relacionat amb l’enogastronomia i 
publicar-ho a la pàgina web, bloc, xarxes socials, mitjans de 
comunicació, etc. 

1.3 ÀMBIT DE TREBALL TURISME PER A TOTHOM 

Descripció general 

Atendre les necessitats del turisme accessible i posicionar la comarca 
com a destinació apta per a tothom. 
Donar a conèixer les empreses i serveis accessibles i inclusius del 
sector turístic amb seu al Vallès Oriental i afavorir la creació de 
sinèrgies. 

Tasques 

Seguir recopilant informació i propostes sobre turisme accessible. 
Actualitzar la informació a la pàgina web. 
Promoció de les propostes de turisme per a tothom de la comarca 
Millorar el contingut de turisme accessible amb la col·laboració d’ens 
amb experiència. 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments 
del Vallès Oriental i empreses de turisme 

Destinataris de l’acció Turistes, visitants i residents i usuaris de la web de TurismeVallès 

Resultats esperats de 
l’acció 

Posicionar la comarca com a una destinació apta per a tot tipus de 
públic.  
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL+ 1.000€ + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Usuaris de la web de TurismeVallès  
Quantitat d’empreses i propostes accessibles incorporades a la web 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució CONTINU – Seguir recopilant informació sobre turisme accessible. 
CONTINU – Actualitzar la informació a la web. 
CONTINU - Promoció de les propostes de turisme per a tothom de la 
comarca 
CONTINU - Millorar el contingut de turisme accessible amb la 
col·laboració d’ens amb experiència. 



 

 

Usuaris de la web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució CONTINU - Recopilar recursos de turisme industrial de la comarca. 
CONTINU - Publicar la informació obtinguda a la web. 
CONTINU - Seguir promocionant activitats de turisme familiar 
(FACTOR PROMOCIÓ) 
1T2023 - Edició publicació Turisme Familiar en anglès i francès 
CONTINU - Crear nou contingut relacionat amb turisme familiar i 
publicar-ho a la pàgina web, bloc, xarxes socials, mitjans de 
comunicació, etc. 

 
 

1.5 ÀMBIT DE TREBALL TURISME D’ESDEVENIMENTS D’OCI I NEGOCI 

Descripció general 

Atendre les necessitats del turisme d’esdeveniments d’oci i de negoci i 
posicionar la comarca com a destinació d’esdeveniments. 
Incentivar la relació entre les empreses del sector turístic de la 
comarca i la resta d’empreses amb seu al Vallès Oriental per afavorir 
la creació de sinèrgies. 
Allargar les estades oferint l’opció de workation a la comarca. 
Treballar la proposta que s’ofereix des de la comarca tenint en compte 
que l’any 2024 es celebra la Copa Amèrica a Barcelona. 

Tasques 

Seguir l’actualització de la BBDD. 
Seguir incorporant els serveis de turisme d’esdeveniments a la pàgina 
web de TurismeVallès. 
Crear un dossier professional on-line. 
Incrementar la visibilitat de les empreses i afavorir la creació de 
sinèrgies promocionant la plataforma del MarketplaceVO. 
Promoció de les propostes d’esdeveniment d’oci i negoci de la 
comarca 
Incorporació de l’apartat i contingut dirigit a nòmades digitals a la web 
de TurismeVallès. 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments 
del Vallès Oriental i empreses de turisme d’esdeveniments 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme 
d’esdeveniments i usuaris de la web de TurismeVallès 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme d’esdeveniments a la comarca com a sector 
estratègic. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 2.000€+ FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Usuaris de la web de TurismeVallès  
Quantitat d’empreses i propostes incorporades a la web 
Quantitat d’empreses turístiques incorporades al Marketplace 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució CONTINU – Seguir l’actualització de la BBDD 
CONTINU – Seguir incorporant els serveis a la web de TurismeVallès 
1T2023 – Crear un dossier professional 
CONTINU – Promocionar la plataforma MarketplaceVO 
CONTINU - Promoció de les propostes d’esdeveniment d’oci i negoci 
de la comarca. 
1T2023 - Incorporació de l’apartat i contingut dirigit a nòmades digitals 
a la web de TurismeVallès. 

 
 

1.6 ÀMBIT DE TREBALL TURISME CULTURAL 



 

 

Descripció general 

Promoure les activitats i projectes de les entitats culturals de la 
comarca. 
Potenciar la ruta del modernisme d’estiueig. 
Realitzar accions conjuntes amb els agents implicats en cultura per 
promoure el turisme cultural. 

Tasques 

Reunions amb tècnics de turisme i cultura dels ajuntaments. 
Actualitzar el contingut de la publicació 50 propostes de turisme 
cultural i incorporar-la a la pàgina web. 
Promoció de les propostes de turisme cultural de la comarca (FACTOR 
PROMOCIÓ) 
Promoció de les accions de l’Any Picasso, Any Abelló i IV Congrés 
Internacional coupDefouet sobre Art Nouveau 

Agents i ens implicats 
Ajuntaments, museus i centres d’interpretació, ens del sector cultural 
de la comarca i CCVO 

Destinataris de l’acció 

Turistes, visitants i residents que visiten les oficines i Punts 
d’Informació turística de la comarca i usuaris de la pàgina web de 
TurismeVallès. 
Empreses i entitats participants a les 50 propostes de turisme de 
cultura. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme cultural a la comarca com a sector estratègic. 
Crear sinèrgies entre els diferents sectors econòmics involucrats en 
turisme i amb les diferents entitats. 
Tenir el contingut actualitzat del material turístic. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors (previsió de 
seguiment) 

Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’actuacions promocionades 
Visitants de la pàgina web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

CONTINU - Reunions amb tècnics de turisme i cultura dels 
ajuntaments. 
2T2023 - Actualitzar el contingut de la publicació 50 propostes de 
turisme cultural i incorporar-la a la pàgina web. 
CONTINU - Promoció de les propostes de turisme cultural de la 
comarca (FACTOR PROMOCIÓ) 
CONTINU - Promoció de les accions de l’Any Picasso, Any Abelló i IV 
Congrés Internacional coupDefouet sobre Art Nouveau 

 
 

1.7 ÀMBIT DE TREBALL TERMALISME I BENESTAR 

Descripció general 
Realitzar accions per posicionar la comarca com a destinació turística 
termal i de benestar. 

Tasques 

Seguir recopilant informació sobre propostes de termalisme i benestar. 
Millorar la informació de l’apartat de termalisme i benestar a la web 
Promoció de les propostes de termalisme i benestar de la comarca. 
Donar resposta a les peticions rebudes. 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments 
del Vallès Oriental i empreses de turisme termal. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme termal 
i de benestar. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme termal i de benestar a la comarca com a sector 
estratègic i element diferenciador del territori. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 



 

 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Nombre de propostes incorporades a la pàgina web 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució CONTINU – Seguir recopilant informació sobre propostes de 
termalisme i benestar. 
1T i 2T2023 - Millorar la informació de l’apartat de termalisme i 
benestar a la web 
CONTINU - Promoció de les propostes de termalisme i benestar de la 
comarca. 
CONTINU - Donar resposta a les peticions rebudes. 

 
 

 
 

1.9 ÀMBIT DE TREBALL TURISME ESCOLAR 

Descripció general 

Atendre les necessitats de lleure de les escoles i donar a conèixer les 
propostes d’activitats pedagògiques i d’oci variat per a infants que 
s’organitzen a la comarca. 
 

Tasques 

Seguir recopilant informació sobre turisme escolar. 
Seguir incorporant la informació a la web. 
Promoció de les propostes de turisme escolar de la comarca 
Donar resposta a les peticions rebudes. 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i empreses de turisme de la comarca 

Destinataris de l’acció 
Escoles, associacions de famílies, visitants i residents interessats en 
propostes d’oci familiar. 

1.8 ÀMBIT DE TREBALL TURISME SÈNIOR 

Descripció general 

Atendre les necessitats del turisme sènior i posicionar la comarca com 
a destinació apta per a tothom. 
Donar a conèixer les empreses i serveis per a aquest públic al Vallès 
Oriental i afavorir la creació de sinèrgies. 

Tasques 

Seguir recopilant informació sobre turisme sènior. 
Col·laborar amb agències de viatges per posicionar la comarca. 
Seguir incorporant la informació a la web. 
Promoció de les propostes de turisme sènior de la comarca. 
Donar resposta a les peticions rebudes. 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments 
del Vallès Oriental i empreses de turisme 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents i usuaris de la web de TurismeVallès 
majors de 65 anys. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Posicionar la comarca com a una destinació per a un públic sènior.  
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Usuaris de la web de TurismeVallès  
Quantitat d’empreses i propostes sènior incorporades a la web 
Nombre de peticions rebudes 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució CONTINU – Seguir recopilant informació sobre turisme accessible. 
CONTINU –  Col·laborar amb agències de viatges per posicionar la 
comarca. 
CONTINU – Seguir incorporant i actualitzant la informació a la web. 
CONTINU - Promoció de les propostes de turisme sènior de la 
comarca 
CONTINU - Donar resposta a les peticions rebudes. 



 

 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar les activitats per a escolars que es duen a terme  a la 
comarca. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Usuaris de la web de TurismeVallès  
Nombre de propostes incorporades a la web 
Nombre de peticions ateses 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució CONTINU – Seguir recopilar informació sobre turisme escolar. 
CONTINU – Seguir incorporant la informació a la web. 
CONTINU - Promoció de les propostes de turisme escolar de la 
comarca 
CONTINU - Donar resposta a les peticions rebudes. 

 
 

1.10 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME DE COMPRES 

Descripció general Implicar el sector comerç en la creació de producte turístic. 

Tasques 

Seguir recopilar informació sobre turisme de compres 
Seguir incorporant la informació a la web. 
Promoció de les actuacions realitzades per les associacions de la 
comarca. (FACTOR PROMOCIÓ) 
Donar resposta a les peticions rebudes. 

Agents i ens implicats 
Associacions de comerciants dels diferents municipis, Agents turístics 
del territori i la Roca Village. 

Destinataris de l’acció 

Turistes, visitants i residents que visiten les oficines i Punts 
d’Informació turística de la comarca i usuaris de la pàgina web de 
TurismeVallès 
Empreses i entitats participants a les 50 propostes de turisme de 
compres. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme de compres a la comarca. 
Crear sinèrgies entre els diferents sectors econòmics involucrats en el 
turisme i amb les diferents entitats. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors (previsió de 
seguiment) 

Nombre d’actuacions promocionades. 
Visitants de la pàgina web de TurismeVallès. 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU – Seguir recopilar informació sobre turisme de compres 
CONTINU – Seguir incorporant la informació a la web. 
CONTINU – Promoció de les actuacions realitzades per les 
associacions de la comarca. 
CONTINU - Donar resposta a les peticions rebudes. 

 

1.11 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

PROJECTES SOBREVINGUTS 

Descripció general 
Donar resposta a les peticions de projecte no planificats dins el pla 
d’acció. 

Tasques 
Atendre les peticions que sobrevinguin. 
Difondre informació si és necessari. 
Convocar taules de treball o reunions específiques si s’escau. 

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Vallès Oriental, tècnics 



 

 

 
 
 

EIX ESTRATÈGIC 2 SOSTENIBILITAT I QUALITAT 

Objectiu estratègic 
Garantir un sistema turístic comarcal competitiu, en base de 
sostenibilitat i qualitat, implementant programes estratègics d’àmbit 
provincial 

2.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

GESTIÓ COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT BIOSPHERE 

Descripció general  

Difondre el Compromís per la Sostenibilitat Biosphere a les entitats 
vinculades al sector turístic de la comarca. Assessorar a aquestes 
entitats i a aquelles que ja en formen part per tramitar correctament la 
seva adhesió, complint amb els requisits establerts. Augmentar el 
nombre d’adhesions d’establiments i entitats adherides al Compromís 
per a la sostenibilitat. Col·laborar amb entitats de la comarca que 
treballen amb els ODS. 

Tasques 

Augmentar el nombre de participants en el projecte. 
Realitzar sessions de sensibilització per captar noves entitats i serveis 
al projecte. 
Aprofitar el material per promocionar el projecte a ens participants i 
públic final. 
Coordinar i programar sessions formatives. 
Coordinar i programar sessions de treball col·lectives. 
Assessorar les empreses durant el procés d’implantació. 
Fer seguiment i alimentar la plataforma de gestió. 
Fer seguiment de les avaluacions externes  
Coordinar, programar i conduir la Taula de Sostenibilitat del Vallès 
Oriental 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona i Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

Destinataris de l’acció 
Tots els establiments i entitats turístiques de la comarca i ajuntaments 
i Consell Comarcal 

Resultats esperats de 
l’acció 

Millorar la gestió de la sostenibilitat i la qualitat del servei de les 
entitats participants.  
Aconseguir transmetre la sostenibilitat com a qüestió mediambiental, 
però també social i econòmica. Aconseguir una oferta i gestió turística 
sostenible a la comarca. 
Potenciar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la 
sostenibilitat turística. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL  

Indicadors/ Previsió de Nombre d’empreses/entitats interessades 

dels ajuntaments de la comarca, empreses del sector turístic 
comarcal i altres entitats. 

Destinataris de l’acció Segons projecte. 

Resultats esperats de l’acció 

Fer efectiva la petició i que es visualitzi. 
Posicionar la comarca del Vallès Oriental 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Nombre de projectes sobrevinguts 
Nombre de projectes atesos 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució CONTINU – Atendre les peticions que sobrevinguin. 
CONTINU – Difondre informació si és necessari. 
CONTINU – Convocar taules de treball o reunions específiques si 
s’escau. 



 

 

seguiment Nombre d’entitats finalment adherides 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 1T 2023 - Realitzar sessions de sensibilització per captar noves 
entitats i serveis al projecte 
CONTINU - Elaborar material digital per promocionar el projecte 
CONTINU - Coordinar i programar sessions formatives  
CONTINU - Coordinar i programar sessions de treball col·lectives 
CONTINU - Assessorar les empreses durant el procés d’implantació 
CONTINU - Fer seguiment i alimentar la plataforma de gestió. 
CONTINU - Fer seguiment de les avaluacions externes  
4T2023 - Coordinar, programar i conduir la Taula de Sostenibilitat del 
Vallès Oriental 

 
 

2.1.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

ADHESIÓ CCVOR COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT 
BIOSPHERE 

Descripció general  
Seguir treballant per mantenir l’adhesió del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental al Compromís per la Sostenibilitat Biosphere.  
Col·laborar amb entitats de la comarca que treballen amb els ODS. 

Tasques 

Realitzar les tasques necessàries perquè el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental segueixi adherit al Compromís per la Sostenibilitat 
Biosphere. 
Mantenir actualitzada la informació del qüestionari d’adhesió. 
Implementar el pla d’actuació. 
Realitzar reunions de seguiment i comunicació amb la resta d’àrees 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona i Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

Destinataris de l’acció Consell Comarcal 

Resultats esperats de 
l’acció 

Millorar la gestió de la sostenibilitat i la qualitat del servei del Consell 
Comarcal.  
Aconseguir transmetre la sostenibilitat com a qüestió rellevant a totes 
les àrees del Consell Comarcal.  
Potenciar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la 
sostenibilitat turística. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 50 € quota 

Indicadors/ Previsió de 
seguiment 

Nombre d’actuacions realitzades 
Pla d’actuació de la destinació 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 3T i 4T 2023 - Realitzar les tasques necessàries perquè el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental segueixi adherit al Compromís per la 
Sostenibilitat Biosphere. 
CONTINU - Mantenir actualitzada la informació del qüestionari 
d’adhesió. 
2T2023 - Implementar el pla d’actuació. 
CONTINU - Realitzar reunions de seguiment i comunicació amb la 
resta d’àrees del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
 

2.2 ÀMBIT DE TREBALL PUNTS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA 

Descripció general de 
l’acció  
 

Ampliar i consolidar la xarxa actual de punts d’informació turística a 
altres establiments que estiguin en contacte amb el públic, per tal de 
complementar els Serveis d’Informació, difusió i atenció turística. 

Tasques 

Augmentar el nombre de participants en el projecte. 
Organitzar sessions de formació. 
Organitzar jornades de descoberta de l’entorn. 
Proporcionar material de suport per l’usuari d’àmbit comarcal. 
Millorar la interrelació dels diferents PITS de la comarca. 



 

 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal i Diputació de Barcelona 

Destinataris de l’acció 
 

Entitats adherides actualment. 
Entitats potencials que es vulguin adherir al projecte. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Major coneixement de la nostra destinació 
Millorar l’atenció al visitant 
Millorar la gestió interna de l’empresa o l’ens, per mitjà de les sessions 
de formació. 
Enfortir les relacions entre les diferents entitats participants 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 500€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’establiments adherits 
Nombre de sessions 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Augmentar el nombre de participants en el projecte  
CONTINU - Organitzar sessions de formació 
CONTINU - Organitzar jornades de descoberta de l’entorn  
CONTINU - Proporcionar material de suport per l’usuari d’àmbit 
comarcal. 
CONTINU - Millorar la interrelació dels diferents PITS de la comarca. 

 
 

2.3 ÀMBIT DE TREBALL CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE DEL MONTSENY 

Descripció general  
Col·laborar en el desenvolupament de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible del Parc Natural del Montseny. 

Tasques 

Seguir assistint a les reunions programades. 
Executar acords presos a les reunions. 
Coordinar les accions amb l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals del 
Montseny. 
Implementar les recomanacions de comunicació de la Taula de 
Comunicació de la CETS. 

Agents i ens implicats 
Tots els ajuntaments que formen part del Parc Natural del Montseny, 
Diputació de Barcelona i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció 
Els turistes, visitants i residents que visiten el Parc Natural del 
Montseny 

Resultats esperats de 
l’acció 

Major coneixement i respecte pel Parc Natural del Montseny per part 
dels turistes 
Turisme sostenible en l’àmbit del parc natural 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Nombre de reunions realitzades 
Accions dutes a terme 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU – Seguir assistint a les reunions programades. 
CONTINU - Executar acords presos a les reunions. 
CONTINU - Coordinar les accions amb l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals del Montseny. 
CONTINU - Implementar les recomanacions de comunicació de la 
Taula de Comunicació de la CETS. 

 
 

2.4 ÀMBIT DE TREBALL 
ACCIONS DE FORMACIÓ ADREÇADES A PROFESSIONALS DEL 
SECTOR 



 

 

Descripció general  

Coordinar Tallers de formació en l’àmbit del turisme, dirigits a tots els 
empresaris i treballadors del sector coorganitzats pel Consell 
Comarcal, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de 
Barcelona 

Tasques 

Definir i actualitzar les necessitats formatives del sector. 
Conèixer les diferents ofertes formatives existents i difondre-les. 
Organitzar els Tallers de Turisme. 
Col·laborar amb escoles d’hoteleria i turisme del territori o comarques 
veïnes. 
Coordinar amb mossos d’esquadra sessions formatives sobre 
seguretat als establiments turístics. 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç, Mossos d’Esquadra i 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

Destinataris de l’acció Empresaris i treballadors del sector turístic. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Millorar la formació dels professionals. 
Millorar la competitivitat del sector. 
Respondre les necessitats dels empresaris del sector. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost: DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors (previsió de 
seguiment): 

Nombre de formacions realitzades 
Nombre d’entitats implicades 
Nombre de participants públics i privats 
Nivell de satisfacció dels participants 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU – Definir i actualitzar les necessitats formatives del sector. 
CONTINU – Conèixer les diferents ofertes formatives existents i 
difondre-les. 
CONTINU – Organitzar els Tallers de Turisme. 
CONTINU – Col·laborar amb escoles d’hoteleria i turisme del territori o 
comarques veïnes. 
CONTINU – Coordinar amb mossos d’esquadra sessions formatives 
sobre seguretat als establiments turístics. 

 
 

2.5 ÀMBIT DE TREBALL PROGRAMES ESPECÍFICS PER A ESTABLIMENTS TURÍSTICS 

Descripció general  
Desenvolupar accions i coordinar tasques amb associacions i 
empreses de serveis turístics per garantir una oferta turística 
sostenible de qualitat. 

Tasques 

Seguir actualitzant l’oferta de serveis turístics de la comarca 
(allotjaments, incloses àrees d’autocaravanes, restauració, activitats 
turístiques, etc.) 
Seguir estudiant la situació actual i detectar les necessitats de l’oferta 
de serveis turístics. 
Seguir mantenint relacions amb allotjaments, Oficines de turisme i 
altres serveis turístics per consolidar TurismeVallès com a referent en 
informació turística del territori. 
Fer seguiment de l’oferta que hi ha en les OTAS per millorar-lo i 
actualitzar-lo (Booking, etc) 
Col·laborar amb el MarketPlaceVO. 

Agents i ens implicats 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, Associacions comarcals i 
empreses de servies turístics. 



 

 

Destinataris de l’acció Empreses del sector turístic. 

Resultats esperats de l’acció 
Millorar la qualitat dels serveis turístics  
Millorar la competitivitat del sector 
Respondre les necessitats dels empresaris del sector 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost: DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors (previsió de 
seguiment): 

Nombre d’empreses a la base de dades 
Nombre d’entitats implicades en accions 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

CONTINU - Seguir actualitzant l’oferta de serveis turístics de la 
comarca (allotjaments, incloses àrees d’autocaravanes, restauració, 
activitats turístiques, etc.) 
CONTINU - Seguir estudiant la situació actual i detectar les 
necessitats de l’oferta de serveis turístics. 
CONTINU - Seguir mantenint relacions amb allotjaments, Oficines de 
turisme i altres serveis turístics per consolidar TurismeVallès com a 
referent en informació turística del territori. 
CONTINU - Fer seguiment de l’oferta que hi ha en les OTAS per 
millorar-lo i actualitzar-lo (Booking, etc) 
CONTINU - Col·laborar amb el MarketPlaceVO. 

 
 

EIX ESTRATÈGIC 3 COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ  

Objectiu estratègic 
Realitzar campanyes de comunicació turística a través de diferents 
mitjans per donar a conèixer la destinació turística del Vallès Oriental. 

3.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

Descripció general Ampliar i mantenir el banc audiovisual i fer difusió del material 

Tasques, gestions i 
procediments necessaris 
per a dur a terme l’acció 

Ampliar el banc d’imatges i vídeos. Representant tot tipus de públics i 
totes les estacions de l’any. 
Difondre el material audiovisual a les publicacions de TurismeVallès i a 
les xarxes. 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental i Ajuntaments  

Destinataris de l’acció 
 

Tots els agents relacionats amb el turisme del territori, Consell Comarcal 
Vallès Oriental 

Resultats esperats de 
l’acció 

Ampliar i donar a conèixer el banc de recursos audiovisuals del Vallès 
Oriental. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 2.000€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’imatges catalogades. 
Nombre d’imatges i vídeos nous. 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

CONTINU – Ampliar el banc d’imatges o vídeos. Representant tot tipus 
de públics i totes les estacions de l’any. 
CONTINU - Difondre el material audiovisual a les publicacions de 
TurismeVallès 

 
 

3.2 ÀMBIT DE TREBALL GESTIÓ DE CONTINGUT EN LÍNIA 



 

 

Descripció general de 
l’acció  

Difondre informació de TurismeVallès als diferents mitjans: web, bloc, 
newsletter i xarxes social. Aquestes accions pretenen assolir un nivell 
de coneixement més elevat de la destinació turística del Vallès 
Oriental.  
Posicionar TurismeVallès a totes les xarxes socials on tenim presència 
utilitzant la plataforma www.turismevalles.com com a eina de difusió i 
promoció de tota l’oferta turística del nostre territori. 

Tasques Fer seguiment de la informació sobre TurismeVallès i el Vallès Oriental 
a les diferents plataformes del sector. 
Difondre les accions que es realitzen des de TurismeVallès i al territori 
a través dels canals especificats per a cada estratègia de comunicació. 
Gestionar les xarxes socials i newsletter de TurismeVallès. 
Contractar publicitat a les xarxes socials. 
Recopilar i publicar l’oferta turística de qualitat a la pàgina web de 
TurismeVallès. 
Fer manteniment de la pàgina web de TurismeVallès. 
Implementar les recomanacions de comunicació vers les propostes de 
turisme sostenible en el Parc Natural del Montseny que ha definit la 
Taula de Comunicació CETS. 
Creació de nou contingut. 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental.  

Destinataris de l’acció 
 

Usuaris d’internet i xarxes socials que tinguin interès, o en puguin tenir, 
en visitar el Vallès Oriental. Tots els agents de territori que treballen en 
l’àmbit del turisme. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Incrementar el coneixement dels productes i serveis turístics del nostre 
territori. 
Incrementar el nombre de seguidors a la xarxa 
Incrementar la presència del territori del Vallès Oriental a les xarxes 
socials 
Potenciar l’ús de les noves tecnologies als recursos turístics 
Tenir un repositori amb tota l’oferta turística de qualitat al Vallès 
Oriental 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 4.000€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’elements de difusió realitzats per diferents mitjans 
Impacte d’aquests elements de difusió 
Nombre de visites als portals i xarxes en què participem 
Impacte produït d’aquestes visites 
Nombre d’establiments, d’activitats i esdeveniments publicats a la web 
de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Fer seguiment de la informació visible sobre 
TurismeVallès i el Vallès Oriental a les diferents plataformes del sector 
CONTINU - Difondre les accions que es realitzen des de 
TurismeVallès i al territori a través dels  canal  especificats per a cada 
estratègia de comunicació 
CONTINU - Gestionar les xarxes socials i newsletter de TurismeVallès. 
CONTINU - Contractar publicitat a les xarxes socials 
CONTINU - Recopilar i publicar l’oferta turística de qualitat a la pàgina 
web de TurismeVallès. 
CONTINU – Manteniment de la pàgina web de TurismeVallès 
CONTINU - Implementar les recomanacions de comunicació vers les 
propostes de turisme sostenible en el Parc Natural del Montseny que 
ha definit la Taula de Comunicació CETS 
CONTINU - Creació de nou contingut. 

 

3.3 ÀMBIT DE TREBALL ACCIONS DE PROMOCIÓ GENÈRIQUES 



 

 

Descripció general de 
l’acció  

Promoure experiències autèntiques. 
Millorar el coneixement i la promoció de les diferents propostes 
turístiques del Vallès Oriental organitzant accions de promoció del 
territori adequades a la situació actual, així com col·laborant en les 
accions organitzades per altres entitats com la Diputació de Barcelona 
i l’Agència Catalana de Turisme.  

Tasques, gestions i 
procediments necessaris 
per a dur a terme l’acció 

Col·laborar amb la confecció dels programes de visites proposats des 
de Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme. 
Organitzar i participar en worshops i trips. 
Participar i assistir a fires. 
Fer el seguiment i l’acompanyament de l’acció. 
Atendre les peticions que arribin des de les diferents entitats i diferents 
canals. 
Accions de publicitat on-line i off-line. 
Editar material si s’escau. 
Seguir portant a terme el repartiment de material a punts d’afluència de 
visitants i turistes. 
Desenvolupar el Pla de Comunicació 2023. 

Agents i ens implicats Empresaris turístics, Associacions d’empresaris, Diputació de 
Barcelona, Agència Catalana de Turisme, Ajuntaments de la comarca i 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Prescriptors de la destinació del Vallès Oriental: agències de viatges, 
bloguers, periodistes, influencers etc. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Incrementar el coneixement dels prescriptors sobre productes i serveis 
turístics del nostre territori. 
Incrementar el nombre de visitants i turistes als recursos que han 
participat a les diferents accions. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 24.000€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’activitats dutes a terme 
Nombre de participants a les diferents accions de promoció 
Demanda de turistes (nacionalitats) 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Col·laborar amb la confecció dels programes de visites 
proposats des de Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de 
Turisme 
CONTINU - Organitzar i participar en workshops i trips. 
CONTINU - Participar i assistir a fires. 
CONTINU - Fer el seguiment i l’acompanyament de l’acció. 
CONTINU - Atendre les peticions que arribin des de les diferents 
entitats i diferents canals. 
CONTINU - Accions de publicitat on-line i off-line. 
CONTINU - Identificar les persones que poden formar part del projecte 
Ambaixadors del Vallès Oriental. 
CONTINU - Incorporar persones en les comunicacions que portem a 
terme de la marca destinació TurismeVallès 
CONTINU – Seguir portant a terme el repartiment de material a punts 
d’afluència de visitants i turistes. 
CONTINU - Desenvolupar el Pla de Comunicació 2023. 

 
 

3.4 ÀMBIT DE TREBALL 
BCN CATALUNYA FILM COMMISSION 

Descripció general Treballar conjuntament amb el Barcelona Catalunya Film Commission 
per tal de promoure i facilitar els rodatges al Vallès Oriental.  
Ajudar als professionals del món audiovisual en la preparació del seu 
rodatge, assessorant-los en la cerca de localitzacions, informant-los 
sobre les condicions de filmació i gestió de permisos a la comarca. 



 

 

Tasques Gestionar les peticions de localitzacions 
Cercar el millor espai per a les peticions de filmacions 

Agents i ens implicats Barcelona Film Commission, Ajuntaments de la comarca, agents del 
sector turístic de la comarca i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Professionals del món audiovisual 
Barcelona Film Commission 

Resultats esperats de 
l’acció 

Millorar la gestió i l’acollida de rodatges a la comarca 
Posicionar el Vallès Oriental com una destinació apta per a fer 
rodatges 
Millorar el coneixement de la comarca del Vallès Oriental 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de filmacions realitzades 
Impacte d’aquestes filmacions 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 
CONTINU - Gestionar les peticions de localitzacions 
CONTINU - Cercar el millor espai per a les peticions de filmacions 

 
 

EIX ESTRATÈGIC 4 TURISME INTEL·LIGENT 

Objectiu estratègic 
Recollir les principals dades i indicadors turístics per tal de facilitar una 
presa de decisions responsable i intel·ligent per a tots els agents 
turístics. 

4.1 ÀMBIT DE TREBALL LABORATORI DE TURISME DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

Descripció general 

Participar a les sessions i jornades organitzades des del LabTurisme.  
Col·laborar amb la recollida d’informació i amb els diferents estudis del 
LabTurisme implementats a la comarca. 
Col·laborar amb la implementació i seguiment de la plataforma 
Tourism Data System a les empreses d’allotjament turístic de la 
comarca. 
Generar coneixement per a les entitats i agents turístics de la comarca. 
Identificar futures tendències que puguin tenir impacte a la comarca. 

Tasques 

Assistir a les reunions convocades. 
Col·laborar amb les accions de sensibilització o jornades per la difusió 
amb l’objectiu d’aconseguir l’adhesió de més establiments 
Tractar les dades disponibles, facilitades pel LabTurisme i el TDS 
Coordinar, compartir dades i coneixement per donar suport al sector.  

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona i Consell Comarcal 

Destinataris de l’acció Ajuntaments, establiments i agents turístics del territori. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Obtenir un major coneixement del perfil del visitant del nostre territori i 
dels nivells d’ocupació i demanda dels establiments turístics, així com 
identificar futures tendències que puguin tenir impacte a la comarca 
Millora en la presa de decisions 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Nombre de reunions que s’ha participat 
Nombre de comunicacions fetes 

Data d’inici prevista 1T 2023 



 

 

Termini d’execució 

CONTINU - Assistir a les reunions convocades. 
CONTINU - Col·laborar amb les accions de sensibilització o jornades 
per la difusió amb l’objectiu d’aconseguir l’adhesió de més 
establiments 
CONTINU - Tractar les dades disponibles, facilitades pel LabTurisme i 
el TDS 
CONTINU – Coordinar, compartir dades i coneixement per donar 
suport al sector 

 
 

4.2 ÀMBIT DE TREBALL 
AGÈNCIA CATALANA DEL TURISME 

Descripció general  
 

Participar en les activitats que organitza l’Agència Catalana de Turisme  

Tasques Recollir la informació d’interès pel sector 
Difondre la informació d’interès pel sector  
Participar en les accions proposades per l’Agència Catalana de 
Turisme 
Seguiment en l’adhesió a la marca Cicloturisme i Senderisme a 
Catalunya. 

Agents i ens implicats Agència Catalana de Turisme i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments i establiments turístics de la comarca 

Resultats esperats de 
l’acció 

Conèixer les accions que realitza l’Agència Catalana de Turisme. 
Participar en aquelles accions que es considerin més adequades pels 
àmbits que es treballen. 
Enfortir la relació entre els diferents agents turístics. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + TAXA TURÍSTICA  

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’accions fetes 
Nombre d’empreses que han participat a les accions plantejades 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Recollir la informació d’interès pel sector 
CONTINU - Difondre la informació d’interès pel sector  
CONTINU - Participar en les accions proposades per l’Agència 
Catalana de Turisme. 
CONTINU – Seguiment en l’adhesió a la marca Cicloturisme i 
Senderisme a Catalunya 

 
 

4.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME 

Descripció general  
 

L’impost sobre les estades en establiments turístics és un tribut propi de 
la Generalitat de Catalunya que grava les estades dels visitants i 
turistes.  
Des del Consell Comarcal es gestiona la part provinent dels municipis 
que no arriben al mínim de recaptació per gestionar-ho ells mateixos. 

Tasques Dur a terme les gestions administratives d’acceptació i justificació de la 
taxa. 
Prioritzar accions que englobin el màxim nombre de municipis. 
Prioritzar accions destinades a aquells municipis que ingressen la taxa 
turística a la bossa comuna comarcal. 
Realitzar les accions escollides pels plenaris. 

Agents i ens implicats Direcció General de Turisme, Agència Tributària de Catalunya i Consell 
Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments comarca i establiments turístics del territori 

Resultats esperats de 
l’acció 

Promocionar la comarca 
Impulsar el turisme sostenible, responsable i de qualitat. 
Fomentar la creació dels productes turístics. 



 

 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + TAXA 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’accions fetes 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Dur a terme les gestions administratives d’acceptació i 
justificació de la taxa 
CONTINU - Proposar accions a fer 
CONTINU - Realitzar les accions escollides pels plenaris 

 
 

4.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

OBSERVATORI – CENTRE D’ESTUDIS DEL VALLÈS ORIENTAL 

Descripció general  Col·laborar amb l’actualització de la informació turística comarcal i dels 
seus municipis, així com de totes les dades involucrades en la presa de 
decisions en la gestió turística.  
Col·laborar amb la implantació de projectes d’Smart Tourism als diferents 
municipis de la comarca. 
Seguir amb la fase 2 i 3 plantejades per desenvolupar el Sistema 
d’Indicadors de Turisme Sostenible de la comarca. 

Tasques Realitzar recerca d’informació als principals òrgans estadístics oficials en 
matèria de turisme 
Actualització de les bases de dades turístiques 
Recerca de projectes d’Smart Cities i Smart Tourism i donar-los a 
conèixer als municipis. 
Seguir amb la fase 2 i 3 plantejades per desenvolupar el Sistema 
d’Indicadors de Turisme Sostenible de la comarca. 
Coordinar i compartir dades i coneixement per donar suport al sector. 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental, agents públics i privats del territori  

Destinataris de l’acció 
 

Tots els agents relacionats amb el turisme del territori i el Consell 
Comarcal Vallès Oriental 

Resultats esperats de 
l’acció 

Aconseguir una presa de decisions conscient i adequada segons les 
necessitats actuals del sector i del territori. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 5.000€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de col·laboracions realitzades 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Realitzar recerca d’informació als principals òrgans 
estadístics oficials en matèria de turisme 
CONTINU - Actualització de les bases de dades turístiques 
CONTINU - Recerca de projectes d’Smart Cities i Smart Tourism i donar-
los a conèixer als municipis. 
CONTINU – Dur a terme la fase 2 i 3 del Sistema d’Indicadors de 
Turisme Sostenible del Vallès Oriental. 
CONTINU - Coordinar i compartir dades i coneixement per donar suport 
al sector. 

 
 

EIX ESTRATÈGIC 5  ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA  

Objectiu estratègic Treballar en xarxa per aconseguir un sector turístic coordinat i alhora 
crear sinèrgies per potenciar la Destinació Turística Barcelona. 



 

 

5.1 ÀMBIT DE TREBALL PLENARIS POLÍTICS 

Descripció general Plantejar les línies estratègiques del territori conjuntament amb els 
regidors i consensuar els plans de treball 

Tasques Convocar reunions  
Aprovar esborranys de documents de treball 
Elaborar actes reunions 
Executar acords presos a les reunions 

Agents i ens implicats Consell Comarcal, regidors de turisme de la comarca 

Destinataris de l’acció Regidors de turisme dels municipis del Vallès Oriental 

Resultats esperats de 
l’acció 

Major implicació dels regidors del territori 
Concertació entre tots els regidors 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 200€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’assistents a les reunions 
Nombre d’acords presos 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Convocar reunions  
CONTINU - Aprovar esborranys de documents de treball 
CONTINU - Elaborar actes reunions 
CONTINU - Executar acords presos a les reunions 

 
 

5.2 ÀMBIT DE TREBALL 
PLENARIS TÈCNICS-PRIVATS 
 

Descripció general  Treballar conjuntament amb els tècnics del territori i les associacions 
del sector turístic per consensuar els plans de treball del servei de 
TurismeVallès. 

Tasques Convocar reunions  
Redactar esborranys de documents de treball 
Elaborar actes reunions 
Executar acords presos a les reunions 

Agents i ens implicats Consell Comarcal, tècnics de turisme de la comarca i associacions 
privades 

Destinataris de l’acció Tècnics de turisme dels municipis del Vallès Oriental 
Associacions d’empresaris de turisme del Vallès Oriental 

Resultats esperats de 
l’acció 

Aconseguir una major implicació dels tècnics del territori i de les 
entitats 
Coordinar les accions entre tots els municipis i agents privats 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 200€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’assistents a les reunions 
Nombre d’acords presos 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Convocar reunions  
CONTINU - Aprovar esborranys de documents de treball 
CONTINU - Elaborar actes reunions 
CONTINU - Executar acords presos a les reunions 

 
 

5.3 ÀMBIT DE TREBALL JORNADA TURISME VALLÈS 



 

 

Descripció general  
 

Organitzar una jornada de relació, entre els diferents agents turístics 
del territori, per tractar temes d’interès pel sector. Lliurar els distintius 
PIT i Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere. 

Tasques Planificar la jornada i les activitats a realitzar 
Contactar amb els ponents 
Fer difusió de l’esdeveniment entre tot el sector turístic del Vallès 
Oriental. 
Fer la valoració de la jornada un cop realitzada per tal de treure’n les 
conclusions pertinent 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Agència Catalana de 
Turisme, ajuntaments del Vallès Oriental i entitats del sector turístic. 

Destinataris de l’acció 
 

Regidors i tècnics de turisme del Vallès Oriental, associacions 
d’empresaris turístics del Vallès Oriental, entitats públiques i privades 
de turisme de l’àmbit comarcal. 

 
Resultats esperats de l’acció 

Millorar el coneixement de la situació del turisme al Vallès Oriental 
Millorar la xarxa de relacions entre els agents del territori. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 3.000€ 

Indicadors / Previsió de 
seguiment 

Nombre d’agents participants 
Nivell de satisfacció dels assistents 
Nombre d’acords presos 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

1T2023 - Planificar la jornada i les activitats a realitzar 
1T2023 - Contactar amb els ponents 
1T2023 - Fer difusió de l’esdeveniment entre tot el sector turístic del 
Vallès Oriental. 
1T2023 - Fer la valoració de la jornada un cop realitzada per tal de 
treure’n les conclusions pertinent 

 
 

5.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

SUPORT ALS MUNICIPIS 
 

 
Descripció general 

Oferir suport als municipis del territori en totes les consultes que ens 
facin arribar. 
Col·laborar amb els ajuntaments en totes aquelles accions que 
considerin que TurismeVallès ha d’estar present. 

Tasques Recollir les demandes fetes pels ajuntaments 
Donar resposta a les demandes fetes 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció 
 

Ajuntaments de la comarca 

Resultats esperats de 
l’acció 
 

Donar major resposta a les demandes dels ajuntaments 
Mantenir i millorar les relacions entre els ajuntaments i el Consell 
Comarcal 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de demandes fetes 
Nombre de respostes fetes 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 
CONTINU - Recollir les demandes fetes pels ajuntaments 
CONTINU - Donar resposta a les demandes fetes 

 
 



 

 

5.5 ÀMBIT DE TREBALL 
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
 

 
Descripció general 

Mitjançant convenis amb els ajuntaments, es proposta oferir el servei 
de prestació d’assistència tècnica, en matèria de turisme, als diferents 
ajuntaments del Vallès Oriental, per tal de millorar la gestió turística 
municipal.  

Tasques Recollir sol·licituds del servei fetes pels ajuntaments 
Crear convenis amb els ajuntaments, en funció de la capacitat de 
personal del Consell Comarcal. 
Donar resposta a les accions dels convenis realitzats 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments de la comarca 

Resultats esperats de 
l’acció 
 

Millorar el servei de turisme i la competitivitat dels municipis. 
Incrementar les relacions entre els ajuntaments i el Consell Comarcal 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL  

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de sol·licituds fetes 
Nombre de convenis realitzats 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Recollir sol·licituds del servei fetes pels ajuntaments 
CONTINU - Crear convenis amb els ajuntaments, en funció de la 
capacitat de personal del Consell Comarcal. 
CONTINU - Donar resposta a les accions dels convenis realitzats 

 
 

5.6 ÀMBIT DE TREBALL 
CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO 
ALELLA 

Descripció general Difondre les accions proposades i dutes a terme des del consorci de la 
Denominació d’Origen Alella. 

Tasques Recopilar la informació rebuda 
Difondre informació del consorci de la DO Alella al nostre territori 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental, DO Alella 

Destinataris de l’acció Ajuntaments territori i ciutadania en general 

Resultats esperats de 
l’acció 

Incrementar el coneixement de les accions dutes a terme pel consorci 
DO Alella. 
Interrelacionar les accions del consorci DO Alella i les de 
TurismeVallès. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + TAXA TURÍSTICA (2.000€) 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’accions que es difonen 
Nombre de participants a les accions de la DO d’Alella 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 
CONTINU - Recopilar la informació rebuda 
CONTINU - Difondre informació del consorci de la DO Alella al nostre 
territori 

 
 

5.7 ÀMBIT DE TREBALL 
CERCLES DIBA 
 

Descripció general de 
l’acció 

Participar als Cercles de Turisme de la Diputació de Barcelona en 
funció de les temàtiques i diferents grups de treball. 
Participar a la Jornada anual dels Cercles de Turisme 

Tasques Participar a la comunitat virtual 
Introduir informació de recursos turístics i activitats 
Assistir a les diferents reunions i a la jornada dels Cercles de Turisme 



 

 

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments territori, empreses privades i Consell Comarcal 

Resultats esperats de 
l’acció 

Incrementar el grau de coneixement dels recursos turístics de la 
comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de recursos publicats a la plataforma virtual dels cercles 
Nombre de participants del Vallès Oriental als cercles 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Participar a la comunitat virtual 
CONTINU - Introduir informació de recursos turístics i activitats 
CONTINU - Assistir a les diferents reunions i a la jornada dels Cercles 
de Turisme 

 
 

5.8 ÀMBIT DE TREBALL 
ADHESIÓ A L’ÀGÈNCIA CATALANA DE TURISME 
 

Descripció general de 
l’acció 

Seguir adherits a l’Agència Catalana de Turisme i participar a les 
accions proposades. 

Tasques Participar en les accions proposades i que encaixin amb el Pla d’Acció 
2023. 
Revisar i actualitzar, si s’escau, la informació que hi ha a la pàgina web 
de l’Agència Catalana de Turisme. 
Enviar contingut d’interès sobre propostes del Vallès Orienta per tal 
que puguin fer-ne difusió en els seus canals.  

Agents i ens implicats Agència Catalana de Turisme i Consell Comarcal VallèsOriental 

Destinataris de l’acció Agència Catalana de Turisme, ajuntaments territori, empreses privades 
i Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Resultats esperats de 
l’acció 

Incrementar el grau de coneixement dels recursos turístics de la 
comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de recursos publicats en els canals de difusió de l’ACT. 
Nombre d’accions en les que hem participat 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Participar en les accions proposades i que encaixin amb el 
Pla d’Acció 2023. 
CONTINU - Revisar i actualitzar, si s’escau, la informació que hi ha a 
la pàgina web de l’Agència Catalana de Turisme. 
CONTINU - Enviar contingut d’interès sobre propostes del Vallès 
Orienta per tal que puguin fer-ne difusió en els seus canals. 

 
 
 



 

 

PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 

ACCIONS 2023 

CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC T1 T2 T3 T4 

1.1 Turisme actiu i de natura 

Reunions amb el grup de treball de senderisme     

Seguir executant l’estudi de senyalització turística en 
els principals eixos de connexió de la comarca. 

    

Implementar les recomanacions i accions que sorgeixin 
del Pla Estratègic de Cicloturisme. 

    

Col·laborar amb comarques veïnes per comunicar i 
promocionar itineraris supracomarcals. 

    

Col·laborar amb el Consorci del Besòs Tordera i les 
entitats locals i comarcals amb l’elaboració i execució 
de projectes de camins. 

    

Seguir promocionant l’ús dels itineraris existents i 
validats pels diferents espais naturals de la comarca. 
(FACTOR PROMOCIÓ) 

    

Fer accions de sensibilització sobre el bon 
comportament als espais naturals. (FACTOR 
PROMOCIÓ) 

    

Seguir conscienciant als visitants sobre el seu paper en 
la conservació del espais que visiten. (FACTOR 
PROMOCIÓ). 

    

Donar a conèixer els espais naturals menys freqüentats 
de la comarca per descongestionar els punts amb més 
presència de visitants i estimular aquelles zones menys 
conegudes. (FACTOR PROMOCIÓ) 

    

Implementar les recomanacions de comunicació de la 
Taula de Comunicació de la CETS. 

    

Editar la publicació 50 propostes de Turisme Actiu i 
Natura en anglès i francès. 

    

Adherir-nos a la Marca Senderisme a Catalunya de 
l’Agència Catalana de Turisme. 

    

1.2 Turisme Enogastronòmic 

Portar a terme reunions amb els ens implicats en la 
gastronomia comarcal. 

    



 

 

Organitzar esdeveniments vinculats a la gastronomia, 
les fires i el comerç tradicional. 

    

Seguir incorporant establiments de restauració i 
productors visitables a la web de TurismeVallès. 

    

Dur a terme accions per donar a conèixer la 
Denominació d’Origen Alella als ens turístics de la 
comarca i al públic final (accions amb influencers, 
taules rodones, networking, etc.). 

    

Crear rutes temàtiques de gastronomia.     

Promocionar propostes i rutes de turisme 
enogastronòmic de la comarca i incorporar-les a la 
pàgina web. 

    

Realitzar reunions amb comarques veïnes per 
compartir bones pràctiques. 

    

Crear nou contingut relacionat amb l’enogastronomia i 
publicar-ho a la pàgina web, bloc, xarxes socials, 
mitjans de comunicació, etc. 

    

1.3 Turisme per a tothom 

Seguir recopilant informació i propostes sobre turisme 
accessible. 

    

Actualitzar la informació a la pàgina web.     

Promoció de les propostes de turisme per a tothom de 
la comarca 

    

Millorar el contingut de turisme accessible amb la 
col·laboració d’ens amb experiència. 

    

1.4 Turisme familiar 

Actualitzar recursos de turisme industrial de la comarca 
i incorporar-ho a la base de dades. 

    

Publicar la informació obtinguda a la web.     

Seguir promocionant les propostes i activitats de 
turisme familiar de la comarca (FACTOR PROMOCIÓ). 

    

Edició de la publicació de Turisme Familiar en anglès i 
francès 

    

Crear nou contingut relacionat amb turisme familiar i 
publicar-ho a la pàgina web, bloc, xarxes socials, 
mitjans de comunicació, etc. 

    



 

 

1.5 Turisme d’esdeveniments d’oci i negoci 

Seguir l’actualització de la BBDD.     

Seguir incorporant els serveis de turisme 
d’esdeveniments a la pàgina web de TurismeVallès. 

    

Crear un dossier professional on-line.     

Incrementar la visibilitat de les empreses i afavorir la 
creació de sinèrgies promocionant la plataforma del 
MarketplaceVO. 

    

Promoció de les propostes d’esdeveniment d’oci i 
negoci de la comarca 

    

Incorporació de l’apartat i contingut dirigit a nòmades 
digitals a la web de TurismeVallès. 

    

1.6 Turisme Cultural 

Reunions amb tècnics de turisme i cultura dels 
ajuntaments. 

    

Actualitzar el contingut de la publicació 50 propostes de 
turisme cultural i incorporar-la a la pàgina web. 

    

Promoció de les propostes de turisme cultural de la 
comarca (FACTOR PROMOCIÓ) 

    

Promoció de les accions de l’Any Picasso, Any Abelló i 
IV Congrés Internacional coupDefouet sobre Art 
Nouveau 

    

1.7 Termalisme i benestar 

Seguir recopilant informació sobre propostes de 
termalisme i benestar. 

    

Millorar la informació de l’apartat de termalisme i 
benestar a la web 

    

Promoció de les propostes de termalisme i benestar de 
la comarca. 

    

Donar resposta a les peticions rebudes.     

1.8 Turisme sènior 

Seguir recopilant informació sobre turisme sènior.     

Col·laborar amb agències de viatges per posicionar la 
comarca. 

    

Seguir incorporant la informació a la web.     

Promoció de les propostes de turisme sènior de la     



 

 

comarca. 

Donar resposta a les peticions rebudes.     

1.9 Turisme escolar 

Seguir recopilant informació sobre turisme escolar.     

Seguir incorporant la informació a la web.     

Promoció de les propostes de turisme escolar de la 
comarca 

    

Donar resposta a les peticions rebudes.     

1.10 Turisme de compres 

Seguir recopilar informació sobre turisme de compres     

Seguir incorporant la informació a la web.     

Promoció de les actuacions realitzades per les 
associacions de la comarca. (FACTOR PROMOCIÓ) 

    

Donar resposta a les peticions rebudes.     

1.11 Projectes sobrevinguts 

Atendre les peticions que sobrevinguin.     

Difondre informació si és necessari.     

Convocar taules de treball o reunions específiques si 
s’escau. 

    

 
 

SOSTENIBILITAT I QUALITAT T1 T2 T3 T4 

2.1 Gestió Compromís per la Sostenibilitat Biosphere 

Augmentar el nombre de participants en el projecte.     

Realitzar sessions de sensibilització per captar noves 
entitats i serveis al projecte. 

    

Aprofitar el material per promocionar el projecte a ens 
participants i públic final. 

    

Coordinar i programar sessions formatives.     

Coordinar i programar sessions de treball col·lectives.     

Assessorar les empreses durant el procés 
d’implantació. 

    

Fer seguiment i alimentar la plataforma de gestió.     

Fer seguiment de les avaluacions externes     

Coordinar, programar i conduir la Taula de 
Sostenibilitat del Vallès Oriental 

    



 

 

2.1.1 Adhesió CCVOR Compromís per a la sostenibilitat Biosphere 

Tasques Consell Comarcal adhesió CSB     

Mantenir actualitzada la informació del qüestionari 
d’adhesió. 

    

Implementar el pla d’actuació.     

Reunions de seguiment     

2.2 Punts d’Informació Turística 

Augmentar el nombre de participants en el projecte.     

Organitzar sessions de formació.     

Organitzar jornades de descoberta de l’entorn.     

Proporcionar material de suport per l’usuari d’àmbit 
comarcal. 

    

Millorar la interrelació dels diferents PITS de la 
comarca. 

    

2.3 CETS del Montseny 

Seguir assistint a les reunions programades.     

Executar acords presos a les reunions.     

Coordinar les accions amb l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals del Montseny. 

    

Implementar les recomanacions de comunicació de la 
Taula de Comunicació de la CETS. 

    

2.4 Tallers de Turisme 

Definir i actualitzar les necessitats formatives del sector     

Conèixer les diferents ofertes formatives existents i 
difondre-les. 

    

Organitzar els Tallers de Turisme     

Col·laborar amb escoles d’hoteleria i turisme del 
territori o comarques veïnes 

    

Coordinar amb mossos d’esquadra sessions formatives 
sobre seguretat als establiments turístics. 

    

2.5 Programes específics per a establiments turístics 

Seguir actualitzant l’oferta de serveis turístics de la 
comarca (allotjaments, incloses àrees d’autocaravanes, 
restauració, activitats turístiques, etc.) 

    

Seguir estudiant la situació actual i detectar les 
necessitats de l’oferta de serveis turístics. 

    



 

 

Seguir mantenint relacions amb allotjaments, Oficines 
de turisme i altres serveis turístics per consolidar 
TurismeVallès com a referent en informació turística 
del territori. 

    

Fer seguiment de l’oferta que hi ha en les OTAS per 
millorar-lo i actualitzar-lo (Booking, etc) 

    

Col·laborar amb el MarketPlaceVO.     

     
     
PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ T1 T2 T3 T4 

3.1 Material audiovisual 

Ampliar banc recursos     

Difusió imatges     

3.2 Gestió de contingut en línia 

Fer seguiment de la informació sobre TurismeVallès i el 
Vallès Oriental a les diferents plataformes del sector. 

    

Difondre les accions que es realitzen des de 
TurismeVallès i al territori a través dels canals 
especificats per a cada estratègia de comunicació. 

    

Gestionar les xarxes socials i newsletter de 
TurismeVallès. 

    

Contractar publicitat a les xarxes socials.     

Recopilar i publicar l’oferta turística de qualitat a la 
pàgina web de TurismeVallès. 

    

Fer manteniment de la pàgina web de TurismeVallès.     

Implementar les recomanacions de comunicació vers 
les propostes de turisme sostenible en el Parc Natural 
del Montseny que ha definit la Taula de Comunicació 
CETS. 

    

Creació de nou contingut.     

3.3 Accions de promoció genèriques  

Col·laborar amb la confecció dels programes de visites 
proposats des de Diputació de Barcelona i l’Agència 
Catalana de Turisme. 

    

Organitzar i participar en worshops i trips.     

Participar i assistir a fires.     



 

 

Fer el seguiment i l’acompanyament de l’acció.     

Atendre les peticions que arribin des de les diferents 
entitats i diferents canals. 

    

Accions de publicitat on-line i off-line.     

Editar material si s’escau.     

Seguir portant a terme el repartiment de material a 
punts d’afluència de visitants i turistes. 

    

Desenvolupar el Pla de Comunicació 2023.     

3.4 BCN Catalunya Film Comission 

Gestionar les peticions de localitzacions     

Cercar el millor espai per a les peticions de filmacions     

     
     

TURISME INTEL·LIGENT T1 T2 T3 T4 

4.1 LabTurisme Diba 

Assistir a les reunions     

Col·laborar amb les accions     

Tractar dades disponibles     

Comunicar les dades de la comarca     

4.2 Agència Catalana de Turisme 

Recollir la informació d’interès pel sector     

Difondre la informació d’interès pel sector     

Participar en les accions proposades per l’Agència 
Catalana de Turisme 

    

Seguiment en l’adhesió a la marca Cicloturisme i 
Senderisme a Catalunya. 

    

4.3 Direcció General de Turisme 

Taxa Turística     

4.4 Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental 

Realitzar recerca d’informació als principals òrgans 
estadístics oficials en matèria de turisme 

    

Actualització de les bases de dades turístiques     

Recerca de projectes d’Smart Cities i Smart Tourism i 
donar-los a conèixer als municipis. 

    

Seguir amb la fase 2 i 3 plantejades per desenvolupar 
el Sistema d’Indicadors de Turisme Sostenible de la 

    



 

 

comarca. 

Coordinar i compartir dades i coneixement per donar 
suport al sector. 

    

     
     
ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA T1 T2 T3 T4 

5.1 Plenaris polítics 

Convocar reunions     

Aprovar esborranys de documents de treball     

Elaborar actes reunions     

Executar acords presos a les reunions     

5.2 Plenaris tècnic-privats 

Convocar reunions     

Aprovar esborranys de documents de treball     

Elaborar actes reunions     

Executar acords presos a les reunions     

5.3 Jornada Turisme Vallès 

Planificar la jornada i les activitats a realitzar     

Contactar amb els ponents     

Fer difusió de l’esdeveniment entre tot el sector turístic 
del Vallès Oriental 

    

Fer la valoració de la jornada un cop realitzada per tal 
de treure’n les conclusions pertinent 

    

5.4 Suport als municipis 

Atendre necessitats     

5.5 Servei d’Assistència Tècnica 

Recollir sol·licituds del servei fetes pels ajuntaments     

Crear convenis amb els ajuntaments, en funció de la 
capacitat de personal del Consell Comarcal. 

    

Donar resposta a les accions dels convenis realitzats     

5.6 Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella 

Recopilar la informació rebuda     

Difondre informació del consorci de la DO Alella al 
nostre territori 

    

5.7 Cercles Diba 

Col·laborar     



 

 

5.8 Adhesió Agència Catalana de Turisme 

Participar en les accions proposades i que encaixin 
amb el Pla d’Acció 2023. 

    

Revisar i actualitzar, si s’escau, la informació que hi ha 
a la pàgina web de l’Agència Catalana de Turisme. 

    

Enviar contingut d’interès sobre propostes del Vallès 
Orienta per tal que puguin fer-ne difusió en els seus 
canals. 

    

 

 
 



 

 

PROJECTE SINGULAR 
 
INTRODUCCIÓ 
Slow Travel al Vallès Oriental. Els viatges lents, viscuts mica en mica, ens fan tornar a les arrels del 
motiu pel qual viatgem. La filosofia del slow travel es fonamenta en una proposta integral que explica 
que el fet de viatjar lent permet conèixer la comunitat que es visita, la gastronomia, els costums, els 
recursos de la destinació, les persones i gaudir d’experiències enriquidores. 
 
 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
Com a destinació volem promoure la visita a la comarca en moments de baixa afluència de visitants 
per tal que puguin descobrir-la i gaudir-ne amb calma, sense aglomeracions. Així doncs, el projecte 
singular d’enguany s’emmarca en el primer objectius estratègics del Pla d’Acció 2023: Creació de 
producte turístic. 
 
Tanmateix treballem per allargar les estades a la comarca oferint opcions de workation.  
 
Creació d’un producte complementari que potencií el coneixement del territori de forma respectuosa i 
sostenible.  
 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
El projecte singular per l’any 2023 és la proposta més votada pel territori de les tres que es van 
plantejar al sector. 
 
Es basa en la creació d’un nou producte turístic per descobrir la comarca de forma pausada, slow 
tourism. Es portarà a terme una nova publicació que ofereixi diferent rutes pels 39 municipis de la 
comarca tot combinant visites culturals, activitats a l’aire lliure, gastronomia, tradicions, curiositats i 
molt més! Tot sota el paraigües del benestar. El Vallès Oriental #benestar que es comparteix. 
 
El producte que en sorgeixi tindrà dues versions. Per un costat una publicació digital interactiva que 
es podrà trobar a la pàgina web www.turismevalles.com i la versió impresa que es repartirà arreu del 
territori.  
 
Els resultats que esperem obtenir amb el projecte singular són: 
 
Posicionar el Vallès Oriental com una destinació per gaudir de propostes i activitats autèntiques, 
singulars i úniques que et permetran gaudir del teu benestar. 
 
Treballar propostes que es poden dur a terme en diferents moments de l’any a la comarca. Així 
desestacionalitzar, descentralitzar i diversificar l’oferta.  
 
Ser una eina de suport en la promoció dels diferents recursos de la comarca, tant per a ens públic 
com privats. 
 
Obtenir un nova publicació amb propostes d’un dia, un cap de setmana, una setmana o tot el temps 
que tinguis per descobrir el Vallès Oriental. 
 
Millorar i endreçar les diferents propostes de la comarca en una publicació. 
 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 
 
 
RELACIÓ D’ACCIONS A DESENVOLUPAR 
Contractar les tasques següents: 
 
Creació del contingut (tex i imatge) i l’itinerari de diferents rutes pel Vallès Oriental. Aquestes han 
d’incloure tots els municipis de la comarca, propostes de visites i activitats a fer. El contingut ha de ser 
de nova creació.  
 



 

 

El contingut ha de ser en català, castellà, anglès i francès. 
 
Disseny i programació de la publicació digital interactiva. 
 
Disseny de la publicació en format paper. 
 
Impressió d’exemplars de la versió en format paper. 
 
Presentació del nou producte. 
 
Promocionar el nou producte.  
 
 
DESTINATARIS DEL PROJECTE SINGULAR 
Els destinataris del projecte singular del 2023 són, per un costat el sector turístic de la comarca, 
format per administracions públiques, allotjaments, empreses d’activitats, comerços, restaurants, i 
altres empreses de serveis. Per un altre costat, els visitants i turistes del Vallès Oriental que volen 
saber què fer a la comarca.  
 
 
INDICADORS / PREVISIÓ DE SEGUIMENT 
Per poder fer una previsió de seguiment de les accions, es proposen el indicadors següents: 
 
Que tots els municipis estiguin recollits en un o més d’un itinerari proposat. 
 
Nombre de reunions celebrades amb els agents implicats. 
 
Nombre d’agents implicats. 
 
Que el disseny online i offline sigui de fàcil consulta seguint criteris d’accessibilitat. 
 
 
CRONOGRAMA 
A l’hora d’executar el projecte, es proposa la temporització següent: 
 

ACCIONS 2023 

CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC T1 T2 T3 T4 

Projecte singular 

Redacció documentació de la licitació     

Contractació empresa     

Execució projecte     

Presentació del projecte     

 
PRESSUPOST 
La partida pressupostaria per a l’execució d’aquest projecte es preveu, per una banda, amb despesa 
de personal amb la col·laboració alhora de realitzar el plantejament i el seguiment del projecte. Per 
una alta banda, es preveu una partida pressupostaria de 15.000€ per fer la contractació de l’empresa 
que porti a terme el projecte. 
 
 
EQUIP DEL SERVEI DE TURISME 
 

Nom i cognom Jornada laboral Dedicació 

Marta Cañas 37,5h 100% a turisme 

Marina Porta 37,5h 100% a turisme 

Núria Nadal 37,5h 100% a turisme 



 

 

 
 
PRESSUPOST 
 
FINANÇAMENT PREVIST PER A LES ACCIONS 
 

Eix estratègic 1: Creació de producte 12.000 €  

Eix estratègic 2: Sostenibilitat i qualitat 550 €  

Eix estratègic 3: Comunicació i promoció 30.000 €  

Eix estratègic 4: Turisme intel·ligent 5.000 €  

Eix estratègic 5: assessorament i governança 3.400 €  

Projecte singular 15.000 €  

Total 65.950 €  

 
PRESSUPOST DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

Personal 113.717,86 €  

Accions 50.950,00 €  

Projecte Singular 15.000,00 €  

Total 179.667,86 €  

 
REFLEXIÓ 
 
Des del Servei de Turisme del Vallès Oriental animem a incorporar els recursos del territori dins del 
relat de cada ens del sector turístic per donar més valor a les propostes que s’ofereixen. Sumant tots 
sortim reforçats. 
 
 
Per tant, PROPOSO, 
 
Aprovar el Pla de d’Acció del Servei de Turisme per a l’any 2023, supeditat a l’aportació econòmica 
de Diputació de Barcelona en el marc del contracte programa.” 

 
2. El 16 de novembre 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 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 amb la 
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. 

 



 

 

 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.  

 
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. 

 
2. 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-. 

 
 I en tot cas, d’acord amb el que disposa l’epígraf 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril el 

municipi exercirà competències en els termes de la legislació de l’Estat i de les 
comunitats autònomes en matèria de turisme; que l’article 66.3 del Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya assigna com a pròpies en aquesta matèria. 

 



 

 

3. 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 que el Ple és el competent per aprovar els 
plans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el Pla d’accions de turisme per a l’any 2023 transcrit en l’informe de la relació 

de fets.  
 

2. Condicionar l’acord precedent al finançament de la Diputació de Barcelona.  
 

3. Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona i traslladar-lo als ajuntaments 
interessats.” 

 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 35.47 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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal Junts 
per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé 
Soler, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, i Joan Pons Fiori; 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, Anna Cella i Navarro,  
Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez 
Murciano, 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. 
 
 
22. Aprovar el contingut i la signatura del protocol addicional al conveni per a 
l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme, per a l’any 2023 amb els ajuntaments de la comarca i l’Entitat pública 
empresarial Granollers Mercat. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Turisme, de 16 de novembre de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS  
 
1. El 17 de novembre de 2021, el Ple va aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 

l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 
2022-2025 amb els ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del Fai, 
Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-
Montmany, Fogars de Montclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Granollers, 
Gualba, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Mollet del Vallès, 
Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant 
Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, 
Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa 
Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, 
Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès. 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=31


 

 

 
2. El 22 de desembre de 2021, el Ple va aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 

l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 
2022-2025  amb l'Ajuntament de la Llagosta.  
 

3. El pacte 5.5 dels convenis esmentats preveu que el pla d’accions de turisme dels anys 
2023, 2024 i 2025 serà el que aprovi el plenari i es formalitzarà mitjançant l’acord que 
preveu el pacte 6.8 d’aquest conveni.   
 

4. El pacte 6.3 dels convenis esmentats, estableix que el fons turístic es finança amb les 
aportacions de: 

 
a) El CONSELL COMARCAL 
b) L’AJUNTAMENT 
c) Els altres ajuntaments amb els quals el CONSELL COMARCAL hagi subscrit un 

conveni anàleg 
d) El romanent del fons del pla d’accions de turisme precedent extingit o resolt 
e) Qualsevulla altra aportació, subvenció o donació o qualsevol altre ingrés de 

naturalesa pública o privada 
 

5. El pacte 6.8 dels convenis esmentats preveu que per als anys 2023, 2024 i 2025, 
l’aportació dels ajuntaments al fons turístic es determinarà per mitjà d’un protocol 
addicional anual de finançament d’aquest conveni, d’acord amb el Pla d’accions de 
turisme de correspongui. L’import corresponent al concepte PA de la fórmula per aquests 
anys ha tenir en compte, entre d’altres conceptes, la variació salarial que correspongués 
aprovada per als empleats públics.  
 

6. El 26 d’octubre de 2022, el Plenari de Turisme va aprovar el Pla d’accions per a l’any 
2023. 

 
7. El 4 de novembre de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor 

Carles Fernández Pérez, ha emès l’informe següent:  
 

“ 
1. L’article 70 de la Llei de Turisme disposa que corresponen als consells comarcals, entre 

d’altres, les atribucions en promoció dels recursos turístics de la comarca, i exercir, per 
delegació o per conveni, competències municipals. 

 
2. La missió de les polítiques públiques de turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental és 

fomentar un turisme sostenible i responsable com a sector econòmic dinamitzador del territori. 
 
3. Els objectius estratègics de les polítiques publiques de turisme del Vallès Oriental queden 

recollits en el Pla d’Acció 2023. Aquests són els següents: 
 

 Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del 
sector (oferta i demanda). 

 

 Millorar i fomentar la competitivitat i qualitat dels serveis turístics de la comarca. 
 

 Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a 
mercats locals, nacionals i internacionals. 

 

 Incorporar estratègies turístiques intel·ligents. 
 

 Enfortir la xarxa entre els diferents agents turístics del territori i vetllar per la seva 
coordinació amb la Destinació Barcelona. 

 



 

 

4. Les aportacions dels ajuntaments es calculen tenint en compte un pes del 75% del nombre 
d’habitants de cada municipi i un pes del 25% del nombre de places d’allotjament recollides a 
l’IDESCAT, que es calcula de la següent manera: 

 
 

Qm = 0,75x  PA   x hm     + 0,25x    PA   x  pam 
                  Hm                                       PAm                     

 
Els paràmetres són: 

 
Qm = Quota individual per ajuntament 
 
PA = Pressupost anual no finançat pels conceptes inclosos en els epígrafs a), c), d) i 
e) de l’epígraf 3 d’aquest conveni, que per l’any 2023 correspon a 45.000 euros. 
 
hm = Nombre d’habitants de cada municipi Font: Idescat. Padró municipal d’habitants  

El nombre d’habitants de cada municipi és el que publica l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (IDESCAT) com a resultat de la revisió del padró municipal d’habitants 
aprovat per cada ajuntament. Les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen 
anualment amb data de referència 1 de gener de cada any. 
 
Hm = suma dels habitants del municipis del Vallès Oriental 
Pam= suma de les p laces d ’a l lo t jaments dels munic ip is del Val lès  
Oriental  
 
Pam= places d ’a l lo t jament de cada munic ip i  Font: Idescat, a partir de les 
dades del Departament d'Empresa i Ocupació 
 
El nombre de places d’allotjament correspondrà al nombre de places que per aquest 
concepte consti en la publicació més recent a l’IDESCAT. Actualment, s’inclouen en 
aquest concepte les places de turisme rural, de càmping, habitatges d’ús turístic i 
hoteleres. No obstant això, es comptabilitzaran els altres tipus de places d’allotjament 
a partir de la seva publicació a l’IDESCAT.  
 

5. Per l’any 2023, l’import corresponent al concepte PA de la fórmula de l’apartat precedent 
s’apuja essent: quaranta-cinc mil euros (45.000 euros). 

 
 
 

  



 

 

Càlcul del Conveni de Turisme 
2023 

  
     

Pes factor 
1 0,75 

 
Factor 1: Població 

       

Pes factor 
2 0,25 

 

Factor 2: Places 
disponibles 

DESPESA 

           45.000,00 

           

  
Places  

      

 

POBLACIÓ 
2021 

Hoteleres Càmpings 
Turisme 

rural 
Habitatges 
ús turístic 

TOTAL 
PLACES 

Càlcul 
Conveni 

2023 

Càlcul 
segons 

problació 

Càlcul 
segons 

nombre de 
places 

Càlcul 
Conveni 2022 

Diferència 

Aiguafreda 2.556 15 0 0 22 37 253,96 € 276,63 € 185,95 € 238,36 € 15,60 € 

Ametlla del Vallès, l' 8.787 0 0 30 55 85 820,05 € 951,00 € 427,18 € 768,51 € 51,54 € 

Bigues i Riells 9.542 26 0 19 6 51 838,61 € 1.032,71 € 256,31 € 784,71 € 53,90 € 

Caldes de Montbui 17.797 350 516 0 99 965 2.657,05 € 1.926,13 € 4.849,79 € 2.513,10 € 143,94 € 

Campins 540 0 0 12 6 18 66,45 € 58,44 € 90,46 € 62,64 € 3,80 € 

Canovelles 16.872 20 0 0 33 53 1.436,11 € 1.826,02 € 266,36 € 1.342,65 € 93,46 € 

Cànoves i Samalús 3.219 22 0 25 33 80 361,80 € 348,39 € 402,05 € 334,45 € 27,35 € 

Cardedeu 18.609 81 0 7 61 149 1.697,72 € 2.014,01 € 748,83 € 1.590,12 € 107,60 € 

Figaró-Montmany 1.127 5 0 19 6 30 129,17 € 121,97 € 150,77 € 121,61 € 7,56 € 

Fogars de Montclús 467 79 750 43 44 916 1.188,79 € 50,54 € 4.603,53 € 1.140,57 € 48,22 € 

Franqueses del Vallès, 
les 20.351 178 0 4 28 210 1.915,76 € 2.202,55 € 1.055,39 € 1.795,74 € 120,02 € 

Garriga, la 16.733 386 0 0 66 452 1.926,14 € 1.810,98 € 2.271,61 € 1.690,45 € 235,69 € 

Granollers 62.475 1.207 0 0 61 1.268 6.664,30 € 6.761,54 € 6.372,57 € 6.264,76 € 399,54 € 

Gualba 1.585 21 324 0 99 444 686,51 € 171,54 € 2.231,40 € 642,55 € 43,96 € 

Llagosta, la 13.259 50 0 0 0 50 1.139,07 € 1.434,99 € 251,28 € 1.065,21 € 73,86 € 

Lliçà d'Amunt 15.673 0 0 18 94 112 1.412,91 € 1.696,26 € 562,88 € 1.315,72 € 97,19 € 



 

 

Lliçà de Vall 6.580 0 0 0 11 11 547,93 € 712,14 € 55,28 € 519,20 € 28,73 € 

Llinars del Vallès 10.116 0 0 60 61 121 973,15 € 1.094,83 € 608,11 € 894,57 € 78,59 € 

Martorelles 4.823 0 0 0 0 0 391,49 € 521,98 € 0,00 € 365,53 € 25,96 € 

Mollet del Vallès 51.151 635 0 0 11 646 4.963,63 € 5.535,97 € 3.246,59 € 4.642,80 € 320,83 € 

Montmeló 8.798 58 0 0 0 58 787,01 € 952,19 € 291,49 € 736,77 € 50,25 € 

Montornès del Vallès 16.804 24 0 15 6 45 1.420,54 € 1.818,66 € 226,16 € 1.327,84 € 92,69 € 

Montseny 362 116 429 50 72 667 867,42 € 39,18 € 3.352,13 € 805,64 € 61,77 € 

Parets del Vallès 18.907 64 0 0 0 64 1.615,11 € 2.046,27 € 321,64 € 1.510,15 € 104,96 € 

Roca del Vallès, la 10.676 0 0 0 55 55 935,68 € 1.155,44 € 276,41 € 869,44 € 66,24 € 

Sant Antoni de 
Vilamajor 6.383 16 0 8 83 107 652,55 € 690,82 € 537,75 € 592,34 € 60,21 € 

Sant Celoni 18.176 171 0 27 17 215 1.745,49 € 1.967,15 € 1.080,52 € 1.636,93 € 108,56 € 

Sant Esteve de 
Palautordera 2.997 32 0 18 55 105 375,19 € 324,36 € 527,70 € 353,82 € 21,37 € 

Sant Feliu de Codines 6.406 0 0 0 50 50 582,80 € 693,31 € 251,28 € 538,59 € 44,21 € 

Sant Fost de 
Campsentelles 8.997 0 0 0 94 94 848,40 € 973,73 € 472,41 € 788,04 € 60,36 € 

Sant Pere de Vilamajor 4.671 0 0 39 127 166 587,72 € 505,53 € 834,26 € 541,02 € 46,70 € 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 7.538 0 210 35 39 284 968,69 € 815,82 € 1.427,30 € 888,61 € 80,08 € 

Santa Maria de 
Martorelles 882 0 0 0 0 0 71,59 € 95,46 € 0,00 € 66,85 € 4,75 € 

Santa Maria de 
Palautordera 9.666 32 0 25 66 123 939,14 € 1.046,13 € 618,16 € 888,21 € 50,93 € 

Tagamanent 325 0 0 15 17 32 66,59 € 35,17 € 160,82 € 63,24 € 3,35 € 

Vallgorguina 3.052 0 0 15 138 153 439,97 € 330,31 € 768,93 € 389,36 € 50,61 € 

Vallromanes 2.594 190 510 14 105 819 1.239,57 € 280,74 € 4.116,04 € 1.184,74 € 54,83 € 

Vilalba Sasserra 758 0 0 0 0 0 61,53 € 82,04 € 0,00 € 57,45 € 4,08 € 

Vilanova del Vallès 5.535 197 0 0 22 219 724,44 € 599,04 € 1.100,63 € 683,72 € 40,72 € 

Vallès Oriental  415.789 3.975 2.739 498 1.742 8.954 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 42.016,00 € 2.984,00 € 

FONT: IDESCAT 
  



 

 

Dades Població:Padró municipal d'habitants per sexe. Xifres oficials. Municipis de la comarca. Vallès Oriental. 2021 
  Dades Places: Allotjaments turístics 2020. Oferta municipal d'establiments turístics de la Generalitat de Catalunya. Aquest any s'han afegit les dades 

d'habitatges d'ús turístic 
  (Enllaç a la base de dades) 
   



 

 

 
 
 
Per tant, PROPOSO, 
 
Aprovar l’addenda corresponent al Pla d’Acció de TurismeVallès per a l’any 2023.” 

 
8. El 16 de novembre 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’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. 

 
9. 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 protocol addicional al conveni per a l’elaboració, 

la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme, per a 
l’any 2023, amb els ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del 
Fai, Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-
Montmany, Fogars de Montclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, la Llagosta, 
Gualba, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Mollet del Vallès, 
Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, 
Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de 
Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de 
Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, 
Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès, i l’Entitat Pública 
Empresarial Granollers Mercat, d’acord amb el redactat següent:  

 
 

            “REUNITS 
 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit per la secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
58I de l’altra, el/la senyor/a ________________, alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de/d’ 
___________________, assistit/assistida pel/per la secretari/secretària de la corporació, el/la 
senyor/a ______________. 
 

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/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. 

                                                
58 En el cas de l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat, cal adequar el text d’acord amb les persones representants 

i secretàries respectives. Alhora, les referències a l’AJUNTAMENT caldrà fer-les a l’esmentada entitat.  



 

 

 
59Les secretàries /Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb 
l’article 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
document, i 
 

EXPOSEN 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL i 

l’Ajuntament de ________________, en endavant l’AJUNTAMENT, vam subscriure el 
conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme 2022-2025, en endavant el CONVENI.  
 

2. El pacte 5.5 del CONVENI, preveu que el pla d’accions de turisme dels anys 2023, 2024 i 
2025 serà el que aprovi el plenari i es formalitzarà mitjançant l’acord que preveu el pacte 
6.8 d’aquest conveni.   

 
3. El pacte 6.3 del CONVENI, estableix que el fons turístic es finança amb les aportacions de: 
 

a) El CONSELL COMARCAL 
b) L’AJUNTAMENT 
c) Els altres ajuntaments amb els quals el CONSELL COMARCAL hagi subscrit un 

conveni anàleg 
d) El romanent del fons del pla d’accions de turisme precedent extingit o resolt 
e) Qualsevulla altra aportació, subvenció o donació o qualsevol altre ingrés de naturalesa 

pública o privada 
 

4. El pacte 6.6 del CONVENI disposa que l’aportació de l’AJUNTAMENT resulta de tenir en 
compte la part del pressupost del pla d’accions de turisme no coberta per les aportacions 
previstes a les lletres a), c), d) i e) de l’epígraf 3 d’aquest pacte, distribuïda entre tots els 
ajuntaments amb els quals el CONSELL COMARCAL hagi subscrit un conveni anàleg 
signataris d’acord amb la fórmula següent: 

 
 

Qm = 0,75x  PA   x hm     + 0,25x   PA   x pam 
                  Hm                                       PAm                     

 
Els paràmetres són: 

 
Qm = Quota individual per ajuntament 
PA = Pressupost anual no finançat pels conceptes inclosos en els epígrafs a), c), d) i 
e) de l’apartat 3 d’aquest pacte, que per l’any 2022 correspon a 42.016 euros.  
hm = Nombre d’habitants de cada municipi Font: Idescat. Padró municipal d’habitants  
El nombre d’habitants de cada municipi és el que publica l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (IDESCAT) com a resultat de la revisió del padró municipal d’habitants 
aprovat per cada ajuntament. Les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen 
anualment amb data de referència 1 de gener de cada any. 
 

Hm = suma dels habitants del municipis del Vallès Oriental 
Pam= suma de les p laces d ’a l lo t jaments  dels  munic ipis  del  Val lès  

Oriental  
Pam= places d ’a l lot jament de cada munic ip i  Font: Idescat, a partir de les 
dades del Departament d'Empresa i Ocupació 
 

                                                
59 Per a l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat cal adequar el text, si és el cas.  

  



 

 

El nombre de places d’allotjament correspondrà al nombre de places que per aquest 
concepte consti en la publicació més recent a l’IDESCAT.  Actualment, s’inclouen en 
aquest concepte les places de turisme rural, de càmping, habitatges d’ús turístic i 
hoteleres. No obstant això, es comptabilitzaran els altres tipus de places d’allotjament 
a partir de la seva publicació a l’IDESCAT.  

 
5. El pacte 6.8 del CONVENI preveu que per als anys 2023, 2024 i 2025, l’aportació de 

l’AJUNTAMENT al fons turístic es determinarà per mitjà d’un protocol addicional anual de 
finançament d’aquest conveni, d’acord amb el Pla d’accions de turisme de correspongui. 
L’import corresponent al concepte PA de la fórmula per aquests anys ha tenir en compte, 
entre d’altres conceptes, la variació salarial que correspongués aprovada per als empleats 
públics.  
 

6. El 26 d’octubre de 2022, el Plenari de Turisme va aprovar el Pla d’accions per a l’any 
2023. 
 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquest 
protocol addicional de finançament per l’any 2023 al CONVENI que subjecten als següents 
 
 

PACTES 
 
Primer. Formalització del Pla de turisme 2023  
 
Per raó d’aquest protocol addicional al CONVENI, per a l’any 2023, el CONSELL COMARCAL i 
l’AJUNTAMENT formalitzen el Pla de turisme aprovat el 26 d’octubre de 2022 pel Plenari de 
Turisme, amb el contingut següent:  
 
“INTRODUCCIÓ 
 
El Pla d’Acció 2023 de TurismeVallès te com objectiu continuar amb les línies estratègiques de 
treball que s’han dut a terme en els darrers anys. Així ens basem en cinc grans eixos: creació de 
producte; gestió de la sostenibilitat i qualitat turística; promoció i comunicació dels recursos i 
propostes de la comarca; redirigir-nos cap al turisme intel·ligent per obtenir dades que ens 
permetin prendre decisions responsables; i la cogovernança entre tots els agents implicats en el 
sector turístic del Vallès Oriental.  
 
Enguany tenim present en el Pla d’Acció algunes de les celebracions que estan previstes per l’any 
2023 i 2024: l’Any Picasso, l’Any Abelló, la celebració del IV Congrés Internacional coupDefouet 
sobre Art Nouveau, i la Copa Amèrica 2024. 
 
La rapidesa i la immediatesa són dos dels conceptes que l’actual manera de viure ha anat 
imposant. Es perceben com grans virtuts, no obstant ja fa un temps que es reivindica abaixar el 
ritme frenètic per tal que cada persona pugui gaudir del dia a dia amb una major qualitat i respecte 
per allò que fa. El projecte singular d’enguany va lligat a la potenciació del Slow Tourism i el 
vinculem amb tot el projecte de cicloturisme que estem portant a terme i a la potenciació del 
turisme actiu i de natura del Vallès Oriental. Plantegem una alternativa al turisme de masses i 
proposem un turisme més respectuós i sostenible amb l’entorn. 
 
 
PERFIL DEL TURISTA 
 
A continuació trobem dades de l’estudi realitzat pel LabTurisme de la Diputació de Barcelona, 
juntament amb el Servei de Turisme del Consell Comarcal, sobre el perfil del turista a la nostra 
comarca l’any 2021. 
 
El perfil sociodemogràfic del turista que visita el Vallès Oriental és un 70,3% home i un 29,7% 
dona. D’entre 35 i 44 anys. Residents a Catalunya un 37,4%; resta de l’Estat Espanyol un 29,5%; 
resta d’Europa un 30,6% i resta del món un 2,5%. 



 

 

 

 
 
El principal mercat internacional que ens visita és el francès seguit per l’italià, el britànic i els 
darrers els mercats alemany i holandès. 
 

 
 
El motiu principal del viatge és en un 43,6% per oci i un 38,5% per motius professionals. 
 

 
 
Trobareu l’estudi complet en el següent vincle: 
https://infogram.com/valles_oriental_perfil_del_turista_2021-1h7z2l8oqq1jx6o 
 
 



 

 

TENDÈNCIES 
 
La pandèmia ha tingut un impacte a llarg termini en les necessitats i hàbits de viatge dels diferents 
visitants. Les tendències següents donen una visió pel que fa a les demandes dels turistes i 
visitants en els propers temps:  
 
Seguretat i confiança en el viatge i destinació. 
 
Sostenibilitat com a eix central del desenvolupament. 
 
Benestar. Els viatges seran la millor opció per trobar el benestar físic i mental. 
 
Viatges que et commouen. Temps per passar amb les persones que estimes gaudint 
d’experiències enriquidores i autèntiques.  
 
Segueix l’interès per propostes d’activitats en espais a l’aire lliure envoltats de natura. 
 
Propostes d’activitats per a grups més reduïts. 
 
Digitalització del sector turístic. 
 
Segueixen presents els nòmades digitals que combinen feina i oci. 
 
Es viatjarà a destinacions més properes. Segueix existint la necessitat de viatjar a països llunyans, 
però això passarà menys sovint i les estades seran més llarga. 
 
Sempre que sigui possible es busquen alternatives al transport aeri degut al cost. Augment del 
transport terrestre, malgrat la situació actual d’incertesa i cost del carburant. 
 
 
EL SECTOR DEL VALLÈS ORIENTAL OPINA 
 
Hem dut a terme un qüestionari per copsar l’interès dels ens públic i privats del sector turístic de la 
comarca vers les temàtiques en les que hem de fer més èmfasi l’any 2023, així com quin hauria de 
ser el projecte singular a desenvolupar. 
 
Els resultats són els següents: 
 

 
 
149 punts - Turisme actiu i de natura 



 

 

139 punts - Turisme enogastronòmic 
130 punts - Turisme accessible 
124 punts - Turisme familiar 
122 punts - Turisme d’esdeveniments d’oci i negoci 
120 punts - Turisme cultural 
110 punts - Turisme de termalisme i benestar 
110 punts - Turisme sènior 
96 punts - Turisme escolar 
93 punts - Turisme de compres 
 

 
 
1 punt - MICE i Celebracions - Elaborar una estratègia en turisme MICE i de celebracions d'oci 
mitjançant un estudi dels recursos disponibles i de les necessitats del territori. 
 
12 punts - Creació de Rutes estrella pel VO - Elaboració d'un catàleg online i imprimible de rutes 
temàtiques del VO. Incloent diverses zones del territori i amb propostes addicionals que 
complementin la ruta. 
 
7 punts - Enogastronomia - Elaborar una estratègia en turisme enogastronòmic mitjançant un 
estudi dels recursos disponibles i de les necessitats del territori. 
 
 
MISSIÓ 
 
Fomentar un turisme sostenible i responsable com a sector econòmic dinamitzador del territori. 
 
 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 
Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del sector 
(oferta i demanda). 
 
Millorar i fomentar la competitivitat i qualitat dels serveis turístics de la comarca. 
 
Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats 
locals, nacionals i internacionals. 
 
Incorporar estratègies turístiques intel·ligents. 
 
Enfortir la xarxa entre els diferents agents turístics del territori i vetllar per la seva coordinació amb 
la Destinació Barcelona. 
 



 

 

 
 
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 
Els objectiu i les accions del Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental estan 
vinculades amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 
Concretament amb l’objectiu 16, Pau justícia i institucions sòlides, i l’objectiu 17, Aliança pels 
objectius. 
 

 
 
 
FITXES DE LES ACCIONS 
 

EIX ESTRATÈGIC CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC 

Objectiu estratègic 
Crear i dinamitzar grups de treball temàtics amb la participació 
d’entitats públiques i privades. 

1.1 ÀMBIT DE TREBALL TURISME ACTIU I DE NATURA 

Descripció general 

En base a l’estudi de la Xarxa de camins i itineraris turístics del Vallès 
Oriental, el Pla Estratègic de Cicloturisme i les peticions del sector, 
seguir treballant producte per donar resposta a la demanda de rutes de 
senderisme i cicloturisme en el nostre territori. 

Tasques 

Reunions amb el grup de treball de senderisme 
Seguir executant l’estudi de senyalització turística en els principals 
eixos de connexió de la comarca. 
Implementar les recomanacions i accions que sorgeixin del Pla 
Estratègic de Cicloturisme.  
Col·laborar amb comarques veïnes per comunicar i promocionar 
itineraris supracomarcals. 
Col·laborar amb el Consorci del Besòs Tordera i les entitats locals i 
comarcals amb l’elaboració i execució de projectes de camins. 
Seguir promocionant l’ús dels itineraris existents i validats pels 
diferents espais naturals de la comarca. (FACTOR PROMOCIÓ) 
Fer accions de sensibilització sobre el bon comportament als espais 
naturals. (FACTOR PROMOCIÓ) 
Seguir conscienciant als visitants sobre el seu paper en la conservació 
del espais que visiten. (FACTOR PROMOCIÓ). 
Donar a conèixer els espais naturals menys freqüentats de la comarca 
per descongestionar els punts amb més presència de visitants i 
estimular aquelles zones menys conegudes. (FACTOR PROMOCIÓ) 
Implementar les recomanacions de comunicació de la Taula de 
Comunicació de la CETS. 
Editar la publicació 50 propostes de Turisme Actiu i Natura en anglès i 
francès. 
Adherir-nos a la Marca Senderisme a Catalunya de l’Agència Catalana 
de Turisme. 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments 
del Vallès Oriental, empreses de turisme actiu i natura, Consorcis i 
Consells Comarcals veïns. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme actiu i 
de natura i usuaris de la web de TurismeVallès. 



 

 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme actiu i de natura a la comarca com a sector 
estratègic. 
Sensibilitzar al visitant, sigui turista o resident, sobre el bon 
comportament mentre gaudeix dels espais naturals. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 3.000€ + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’anuncis emesos 
Edició de la publicació 
Visitants de la pàgina web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Reunions amb el grup de treball de senderisme 
CONTINU - Seguir executant l’estudi de senyalització turística en els 
principals eixos de connexió de la comarca. 
3T i 4T 2023 - Implementar les recomanacions i accions que sorgeixin 
del Pla Estratègic de Cicloturisme.  
CONTINU - Col·laborar amb comarques veïnes per comunicar i 
promocionar itineraris supracomarcals. 
CONTINU - Col·laborar amb el Consorci del Besòs Tordera i les 
entitats locals i comarcals amb l’elaboració i execució de projectes de 
camins. 
CONTINU -Seguir promocionant l’ús dels itineraris existents i validats 
pels diferents espais naturals de la comarca. (FACTOR PROMOCIÓ) 
CONTINU -Fer accions de sensibilització sobre el bon comportament 
als espais naturals. (FACTOR PROMOCIÓ) 
CONTINU -Donar a conèixer els espais naturals menys freqüentats de 
la comarca per descongestionar els punts amb més presència de 
visitants i estimular aquelles zones menys conegudes. (FACTOR 
PROMOCIÓ) 
CONTINU - Seguir conscienciant als visitants sobre el seu paper en la 
conservació del espais que visiten. (FACTOR PROMOCIÓ). 
CONTINU  - Implementar les recomanacions de comunicació de la 
Taula de Comunicació de la CETS. 
2T2023 - Editar la publicació 50 propostes de Turisme Actiu i Natura 
en anglès i francès. 
1T2023 - Adherir-nos a la Marca Senderisme a Catalunya de l’Agència 
Catalana de Turisme. 

 



 

 

 

1.2 ÀMBIT DE TREBALL TURISME ENOGASTRONÒMIC 

Descripció general 
Accions per dinamitzar l’enogastronomia de la nostra destinació, 
promoure el consum de producte de proximitat i promocionar el 
turisme enogastronòmic. 

Tasques 

Portar a terme reunions amb els ens implicats en la gastronomia 
comarcal. 
Organitzar esdeveniments vinculats a la gastronomia, les fires i el 
comerç tradicional. 
Seguir incorporant establiments de restauració i productors visitables a 
la web de TurismeVallès. 
Dur a terme accions per donar a conèixer la Denominació d’Origen 
Alella als ens turístics de la comarca i al públic final (accions amb 
influencers, taules rodones, networking, etc.). 
Crear rutes temàtiques de gastronomia. 
Promocionar propostes i rutes de turisme enogastronòmic de la 
comarca i incorporar-les a la pàgina web. 
Realitzar reunions amb comarques veïnes per compartir bones 
pràctiques. 
Crear nou contingut relacionat amb l’enogastronomia i publicar-ho a la 
pàgina web, bloc, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc. 
 

Agents i ens implicats 

Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments 
del Vallès Oriental, Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO 
Alella, cellers, productors del Vallès Oriental, restaurants i empreses 
turístiques. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en gaudir de l’enogastronomia 
local, cellers i productors del Vallès Oriental, restaurants i empreses 
turístiques i usuaris de la web de TurismeVallès. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Incrementar el coneixement i difondre l’enogastronomia i els productes 
de proximitat del Vallès Oriental. 
Difondre la cultura i les característiques del vi de la terra de la pansa 
blanca. 
Posicionar la nostra destinació com una proposta d’enoturisme a prop 
de Barcelona. 
Augmentar la presència del vi DO Alella a la comarca. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 4.000€ + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Nombre d’anuncis publicats 
Nombre de productors visitables, empreses I propostes incorporades 
al web 
Visitants a la web de TurismeVallès 
Nombre de col·laboracions amb el Consorci d’Enoturisme DO Alella. 
Nombre de sessions de formació i sensibilització organitzades 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució CONTINU - Portar a terme reunions amb els ens implicats en la 
gastronomia comarcal. 
CONTINU - Organitzar esdeveniments vinculats a la gastronomia, les 
fires i el comerç tradicional. 
CONTINU - Seguir incorporant establiments de restauració i 
productors visitables a la web de TurismeVallès. 
CONTINU - Dur a terme accions per donar a conèixer la Denominació 
d’Origen als ens turístics de la comarca (accions amb influencers, 
taules rodones, networking, etc.).  
CONTINU - Crear rutes temàtiques de gastronomia. 
CONTINU - Promocionar propostes i rutes de turisme enogastronòmic 
de la comarca i incorporar-les a la pàgina web. 
CONTINU - Realitzar reunions amb comarques veïnes per compartir 



 

 

 
 

 

1.4 ÀMBIT DE TREBALL TURISME FAMILIAR 

Descripció general 
Accions per posicionar la comarca com a destinació de turisme familiar 
i de proximitat. Atendre millor les necessitats del públic familiar. 

Tasques 

Actualitzar recursos de turisme industrial de la comarca i incorporar-ho 
a la base de dades. 
Publicar la informació obtinguda a la web. 
Seguir promocionant les propostes i activitats de turisme familiar de la 
comarca (FACTOR PROMOCIÓ). 
Edició de la publicació de Turisme Familiar en anglès i francès 
Crear nou contingut relacionat amb turisme familiar i publicar-ho a la 
pàgina web, bloc, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc. 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments 
del Vallès Oriental i empreses de turisme familiar 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme 
familiar. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme familiar a la comarca com a sector estratègic. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 2.000€ +FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Nombre de recursos de turisme industrial recopilats 
Edició de la publicació de Turisme Familiar en anglès i francès. 

bones pràctiques. 
CONTINU - Crear nou contingut relacionat amb l’enogastronomia i 
publicar-ho a la pàgina web, bloc, xarxes socials, mitjans de 
comunicació, etc. 

1.3 ÀMBIT DE TREBALL TURISME PER A TOTHOM 

Descripció general 

Atendre les necessitats del turisme accessible i posicionar la comarca 
com a destinació apta per a tothom. 
Donar a conèixer les empreses i serveis accessibles i inclusius del 
sector turístic amb seu al Vallès Oriental i afavorir la creació de 
sinèrgies. 

Tasques 

Seguir recopilant informació i propostes sobre turisme accessible. 
Actualitzar la informació a la pàgina web. 
Promoció de les propostes de turisme per a tothom de la comarca 
Millorar el contingut de turisme accessible amb la col·laboració d’ens 
amb experiència. 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments 
del Vallès Oriental i empreses de turisme 

Destinataris de l’acció Turistes, visitants i residents i usuaris de la web de TurismeVallès 

Resultats esperats de 
l’acció 

Posicionar la comarca com a una destinació apta per a tot tipus de 
públic.  
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL+ 1.000€ + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Usuaris de la web de TurismeVallès  
Quantitat d’empreses i propostes accessibles incorporades a la web 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució CONTINU – Seguir recopilant informació sobre turisme accessible. 
CONTINU – Actualitzar la informació a la web. 
CONTINU - Promoció de les propostes de turisme per a tothom de la 
comarca 
CONTINU - Millorar el contingut de turisme accessible amb la 
col·laboració d’ens amb experiència. 



 

 

Usuaris de la web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució CONTINU - Recopilar recursos de turisme industrial de la comarca. 
CONTINU - Publicar la informació obtinguda a la web. 
CONTINU - Seguir promocionant activitats de turisme familiar 
(FACTOR PROMOCIÓ) 
1T2023 - Edició publicació Turisme Familiar en anglès i francès 
CONTINU - Crear nou contingut relacionat amb turisme familiar i 
publicar-ho a la pàgina web, bloc, xarxes socials, mitjans de 
comunicació, etc. 

 
 

1.5 ÀMBIT DE TREBALL TURISME D’ESDEVENIMENTS D’OCI I NEGOCI 

Descripció general 

Atendre les necessitats del turisme d’esdeveniments d’oci i de negoci i 
posicionar la comarca com a destinació d’esdeveniments. 
Incentivar la relació entre les empreses del sector turístic de la 
comarca i la resta d’empreses amb seu al Vallès Oriental per afavorir 
la creació de sinèrgies. 
Allargar les estades oferint l’opció de workation a la comarca. 
Treballar la proposta que s’ofereix des de la comarca tenint en compte 
que l’any 2024 es celebra la Copa Amèrica a Barcelona. 

Tasques 

Seguir l’actualització de la BBDD. 
Seguir incorporant els serveis de turisme d’esdeveniments a la pàgina 
web de TurismeVallès. 
Crear un dossier professional on-line. 
Incrementar la visibilitat de les empreses i afavorir la creació de 
sinèrgies promocionant la plataforma del MarketplaceVO. 
Promoció de les propostes d’esdeveniment d’oci i negoci de la 
comarca 
Incorporació de l’apartat i contingut dirigit a nòmades digitals a la web 
de TurismeVallès. 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments 
del Vallès Oriental i empreses de turisme d’esdeveniments 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme 
d’esdeveniments i usuaris de la web de TurismeVallès 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme d’esdeveniments a la comarca com a sector 
estratègic. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 2.000€+ FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Usuaris de la web de TurismeVallès  
Quantitat d’empreses i propostes incorporades a la web 
Quantitat d’empreses turístiques incorporades al Marketplace 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució CONTINU – Seguir l’actualització de la BBDD 
CONTINU – Seguir incorporant els serveis a la web de TurismeVallès 
1T2023 – Crear un dossier professional 
CONTINU – Promocionar la plataforma MarketplaceVO 
CONTINU - Promoció de les propostes d’esdeveniment d’oci i negoci 
de la comarca. 
1T2023 - Incorporació de l’apartat i contingut dirigit a nòmades digitals 
a la web de TurismeVallès. 

 
 

1.6 ÀMBIT DE TREBALL TURISME CULTURAL 



 

 

Descripció general 

Promoure les activitats i projectes de les entitats culturals de la 
comarca. 
Potenciar la ruta del modernisme d’estiueig. 
Realitzar accions conjuntes amb els agents implicats en cultura per 
promoure el turisme cultural. 

Tasques 

Reunions amb tècnics de turisme i cultura dels ajuntaments. 
Actualitzar el contingut de la publicació 50 propostes de turisme 
cultural i incorporar-la a la pàgina web. 
Promoció de les propostes de turisme cultural de la comarca (FACTOR 
PROMOCIÓ) 
Promoció de les accions de l’Any Picasso, Any Abelló i IV Congrés 
Internacional coupDefouet sobre Art Nouveau 

Agents i ens implicats 
Ajuntaments, museus i centres d’interpretació, ens del sector cultural 
de la comarca i CCVO 

Destinataris de l’acció 

Turistes, visitants i residents que visiten les oficines i Punts 
d’Informació turística de la comarca i usuaris de la pàgina web de 
TurismeVallès. 
Empreses i entitats participants a les 50 propostes de turisme de 
cultura. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme cultural a la comarca com a sector estratègic. 
Crear sinèrgies entre els diferents sectors econòmics involucrats en 
turisme i amb les diferents entitats. 
Tenir el contingut actualitzat del material turístic. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors (previsió de 
seguiment) 

Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’actuacions promocionades 
Visitants de la pàgina web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

CONTINU - Reunions amb tècnics de turisme i cultura dels 
ajuntaments. 
2T2023 - Actualitzar el contingut de la publicació 50 propostes de 
turisme cultural i incorporar-la a la pàgina web. 
CONTINU - Promoció de les propostes de turisme cultural de la 
comarca (FACTOR PROMOCIÓ) 
CONTINU - Promoció de les accions de l’Any Picasso, Any Abelló i IV 
Congrés Internacional coupDefouet sobre Art Nouveau 

 
 

1.7 ÀMBIT DE TREBALL TERMALISME I BENESTAR 

Descripció general 
Realitzar accions per posicionar la comarca com a destinació turística 
termal i de benestar. 

Tasques 

Seguir recopilant informació sobre propostes de termalisme i benestar. 
Millorar la informació de l’apartat de termalisme i benestar a la web 
Promoció de les propostes de termalisme i benestar de la comarca. 
Donar resposta a les peticions rebudes. 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments 
del Vallès Oriental i empreses de turisme termal. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme termal 
i de benestar. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme termal i de benestar a la comarca com a sector 
estratègic i element diferenciador del territori. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 



 

 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Nombre de propostes incorporades a la pàgina web 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució CONTINU – Seguir recopilant informació sobre propostes de 
termalisme i benestar. 
1T i 2T2023 - Millorar la informació de l’apartat de termalisme i 
benestar a la web 
CONTINU - Promoció de les propostes de termalisme i benestar de la 
comarca. 
CONTINU - Donar resposta a les peticions rebudes. 

 
 

 
 

1.9 ÀMBIT DE TREBALL TURISME ESCOLAR 

Descripció general 

Atendre les necessitats de lleure de les escoles i donar a conèixer les 
propostes d’activitats pedagògiques i d’oci variat per a infants que 
s’organitzen a la comarca. 
 

Tasques 

Seguir recopilant informació sobre turisme escolar. 
Seguir incorporant la informació a la web. 
Promoció de les propostes de turisme escolar de la comarca 
Donar resposta a les peticions rebudes. 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i empreses de turisme de la comarca 

Destinataris de l’acció 
Escoles, associacions de famílies, visitants i residents interessats en 
propostes d’oci familiar. 

1.8 ÀMBIT DE TREBALL TURISME SÈNIOR 

Descripció general 

Atendre les necessitats del turisme sènior i posicionar la comarca com 
a destinació apta per a tothom. 
Donar a conèixer les empreses i serveis per a aquest públic al Vallès 
Oriental i afavorir la creació de sinèrgies. 

Tasques 

Seguir recopilant informació sobre turisme sènior. 
Col·laborar amb agències de viatges per posicionar la comarca. 
Seguir incorporant la informació a la web. 
Promoció de les propostes de turisme sènior de la comarca. 
Donar resposta a les peticions rebudes. 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments 
del Vallès Oriental i empreses de turisme 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents i usuaris de la web de TurismeVallès 
majors de 65 anys. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Posicionar la comarca com a una destinació per a un públic sènior.  
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Usuaris de la web de TurismeVallès  
Quantitat d’empreses i propostes sènior incorporades a la web 
Nombre de peticions rebudes 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució CONTINU – Seguir recopilant informació sobre turisme accessible. 
CONTINU –  Col·laborar amb agències de viatges per posicionar la 
comarca. 
CONTINU – Seguir incorporant i actualitzant la informació a la web. 
CONTINU - Promoció de les propostes de turisme sènior de la 
comarca 
CONTINU - Donar resposta a les peticions rebudes. 



 

 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar les activitats per a escolars que es duen a terme  a la 
comarca. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Usuaris de la web de TurismeVallès  
Nombre de propostes incorporades a la web 
Nombre de peticions ateses 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució CONTINU – Seguir recopilar informació sobre turisme escolar. 
CONTINU – Seguir incorporant la informació a la web. 
CONTINU - Promoció de les propostes de turisme escolar de la 
comarca 
CONTINU - Donar resposta a les peticions rebudes. 

 
 

1.10 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME DE COMPRES 

Descripció general Implicar el sector comerç en la creació de producte turístic. 

Tasques 

Seguir recopilar informació sobre turisme de compres 
Seguir incorporant la informació a la web. 
Promoció de les actuacions realitzades per les associacions de la 
comarca. (FACTOR PROMOCIÓ) 
Donar resposta a les peticions rebudes. 

Agents i ens implicats 
Associacions de comerciants dels diferents municipis, Agents turístics 
del territori i la Roca Village. 

Destinataris de l’acció 

Turistes, visitants i residents que visiten les oficines i Punts 
d’Informació turística de la comarca i usuaris de la pàgina web de 
TurismeVallès 
Empreses i entitats participants a les 50 propostes de turisme de 
compres. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme de compres a la comarca. 
Crear sinèrgies entre els diferents sectors econòmics involucrats en el 
turisme i amb les diferents entitats. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors (previsió de 
seguiment) 

Nombre d’actuacions promocionades. 
Visitants de la pàgina web de TurismeVallès. 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU – Seguir recopilar informació sobre turisme de compres 
CONTINU – Seguir incorporant la informació a la web. 
CONTINU – Promoció de les actuacions realitzades per les 
associacions de la comarca. 
CONTINU - Donar resposta a les peticions rebudes. 

 

1.11 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

PROJECTES SOBREVINGUTS 

Descripció general 
Donar resposta a les peticions de projecte no planificats dins el pla 
d’acció. 

Tasques 
Atendre les peticions que sobrevinguin. 
Difondre informació si és necessari. 
Convocar taules de treball o reunions específiques si s’escau. 

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Vallès Oriental, tècnics 



 

 

 
 
 

EIX ESTRATÈGIC 2 SOSTENIBILITAT I QUALITAT 

Objectiu estratègic 
Garantir un sistema turístic comarcal competitiu, en base de 
sostenibilitat i qualitat, implementant programes estratègics d’àmbit 
provincial 

2.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

GESTIÓ COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT BIOSPHERE 

Descripció general  

Difondre el Compromís per la Sostenibilitat Biosphere a les entitats 
vinculades al sector turístic de la comarca. Assessorar a aquestes 
entitats i a aquelles que ja en formen part per tramitar correctament la 
seva adhesió, complint amb els requisits establerts. Augmentar el 
nombre d’adhesions d’establiments i entitats adherides al Compromís 
per a la sostenibilitat. Col·laborar amb entitats de la comarca que 
treballen amb els ODS. 

Tasques 

Augmentar el nombre de participants en el projecte. 
Realitzar sessions de sensibilització per captar noves entitats i serveis 
al projecte. 
Aprofitar el material per promocionar el projecte a ens participants i 
públic final. 
Coordinar i programar sessions formatives. 
Coordinar i programar sessions de treball col·lectives. 
Assessorar les empreses durant el procés d’implantació. 
Fer seguiment i alimentar la plataforma de gestió. 
Fer seguiment de les avaluacions externes  
Coordinar, programar i conduir la Taula de Sostenibilitat del Vallès 
Oriental 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona i Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

Destinataris de l’acció 
Tots els establiments i entitats turístiques de la comarca i ajuntaments 
i Consell Comarcal 

Resultats esperats de 
l’acció 

Millorar la gestió de la sostenibilitat i la qualitat del servei de les 
entitats participants.  
Aconseguir transmetre la sostenibilitat com a qüestió mediambiental, 
però també social i econòmica. Aconseguir una oferta i gestió turística 
sostenible a la comarca. 
Potenciar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la 
sostenibilitat turística. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL  

Indicadors/ Previsió de Nombre d’empreses/entitats interessades 

dels ajuntaments de la comarca, empreses del sector turístic 
comarcal i altres entitats. 

Destinataris de l’acció Segons projecte. 

Resultats esperats de l’acció 

Fer efectiva la petició i que es visualitzi. 
Posicionar la comarca del Vallès Oriental 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Nombre de projectes sobrevinguts 
Nombre de projectes atesos 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució CONTINU – Atendre les peticions que sobrevinguin. 
CONTINU – Difondre informació si és necessari. 
CONTINU – Convocar taules de treball o reunions específiques si 
s’escau. 



 

 

seguiment Nombre d’entitats finalment adherides 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 1T 2023 - Realitzar sessions de sensibilització per captar noves 
entitats i serveis al projecte 
CONTINU - Elaborar material digital per promocionar el projecte 
CONTINU - Coordinar i programar sessions formatives  
CONTINU - Coordinar i programar sessions de treball col·lectives 
CONTINU - Assessorar les empreses durant el procés d’implantació 
CONTINU - Fer seguiment i alimentar la plataforma de gestió. 
CONTINU - Fer seguiment de les avaluacions externes  
4T2023 - Coordinar, programar i conduir la Taula de Sostenibilitat del 
Vallès Oriental 

 
 

2.1.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

ADHESIÓ CCVOR COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT 
BIOSPHERE 

Descripció general  
Seguir treballant per mantenir l’adhesió del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental al Compromís per la Sostenibilitat Biosphere.  
Col·laborar amb entitats de la comarca que treballen amb els ODS. 

Tasques 

Realitzar les tasques necessàries perquè el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental segueixi adherit al Compromís per la Sostenibilitat 
Biosphere. 
Mantenir actualitzada la informació del qüestionari d’adhesió. 
Implementar el pla d’actuació. 
Realitzar reunions de seguiment i comunicació amb la resta d’àrees 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona i Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

Destinataris de l’acció Consell Comarcal 

Resultats esperats de 
l’acció 

Millorar la gestió de la sostenibilitat i la qualitat del servei del Consell 
Comarcal.  
Aconseguir transmetre la sostenibilitat com a qüestió rellevant a totes 
les àrees del Consell Comarcal.  
Potenciar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la 
sostenibilitat turística. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 50 € quota 

Indicadors/ Previsió de 
seguiment 

Nombre d’actuacions realitzades 
Pla d’actuació de la destinació 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 3T i 4T 2023 - Realitzar les tasques necessàries perquè el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental segueixi adherit al Compromís per la 
Sostenibilitat Biosphere. 
CONTINU - Mantenir actualitzada la informació del qüestionari 
d’adhesió. 
2T2023 - Implementar el pla d’actuació. 
CONTINU - Realitzar reunions de seguiment i comunicació amb la 
resta d’àrees del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
 

2.2 ÀMBIT DE TREBALL PUNTS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA 

Descripció general de 
l’acció  
 

Ampliar i consolidar la xarxa actual de punts d’informació turística a 
altres establiments que estiguin en contacte amb el públic, per tal de 
complementar els Serveis d’Informació, difusió i atenció turística. 

Tasques 

Augmentar el nombre de participants en el projecte. 
Organitzar sessions de formació. 
Organitzar jornades de descoberta de l’entorn. 
Proporcionar material de suport per l’usuari d’àmbit comarcal. 
Millorar la interrelació dels diferents PITS de la comarca. 



 

 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal i Diputació de Barcelona 

Destinataris de l’acció 
 

Entitats adherides actualment. 
Entitats potencials que es vulguin adherir al projecte. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Major coneixement de la nostra destinació 
Millorar l’atenció al visitant 
Millorar la gestió interna de l’empresa o l’ens, per mitjà de les sessions 
de formació. 
Enfortir les relacions entre les diferents entitats participants 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 500€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’establiments adherits 
Nombre de sessions 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Augmentar el nombre de participants en el projecte  
CONTINU - Organitzar sessions de formació 
CONTINU - Organitzar jornades de descoberta de l’entorn  
CONTINU - Proporcionar material de suport per l’usuari d’àmbit 
comarcal. 
CONTINU - Millorar la interrelació dels diferents PITS de la comarca. 

 
 

2.3 ÀMBIT DE TREBALL CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE DEL MONTSENY 

Descripció general  
Col·laborar en el desenvolupament de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible del Parc Natural del Montseny. 

Tasques 

Seguir assistint a les reunions programades. 
Executar acords presos a les reunions. 
Coordinar les accions amb l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals del 
Montseny. 
Implementar les recomanacions de comunicació de la Taula de 
Comunicació de la CETS. 

Agents i ens implicats 
Tots els ajuntaments que formen part del Parc Natural del Montseny, 
Diputació de Barcelona i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció 
Els turistes, visitants i residents que visiten el Parc Natural del 
Montseny 

Resultats esperats de 
l’acció 

Major coneixement i respecte pel Parc Natural del Montseny per part 
dels turistes 
Turisme sostenible en l’àmbit del parc natural 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Nombre de reunions realitzades 
Accions dutes a terme 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU – Seguir assistint a les reunions programades. 
CONTINU - Executar acords presos a les reunions. 
CONTINU - Coordinar les accions amb l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals del Montseny. 
CONTINU - Implementar les recomanacions de comunicació de la 
Taula de Comunicació de la CETS. 

 
 

2.4 ÀMBIT DE TREBALL 
ACCIONS DE FORMACIÓ ADREÇADES A PROFESSIONALS DEL 
SECTOR 



 

 

Descripció general  

Coordinar Tallers de formació en l’àmbit del turisme, dirigits a tots els 
empresaris i treballadors del sector coorganitzats pel Consell 
Comarcal, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de 
Barcelona 

Tasques 

Definir i actualitzar les necessitats formatives del sector. 
Conèixer les diferents ofertes formatives existents i difondre-les. 
Organitzar els Tallers de Turisme. 
Col·laborar amb escoles d’hoteleria i turisme del territori o comarques 
veïnes. 
Coordinar amb mossos d’esquadra sessions formatives sobre 
seguretat als establiments turístics. 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç, Mossos d’Esquadra i 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

Destinataris de l’acció Empresaris i treballadors del sector turístic. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Millorar la formació dels professionals. 
Millorar la competitivitat del sector. 
Respondre les necessitats dels empresaris del sector. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost: DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors (previsió de 
seguiment): 

Nombre de formacions realitzades 
Nombre d’entitats implicades 
Nombre de participants públics i privats 
Nivell de satisfacció dels participants 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU – Definir i actualitzar les necessitats formatives del sector. 
CONTINU – Conèixer les diferents ofertes formatives existents i 
difondre-les. 
CONTINU – Organitzar els Tallers de Turisme. 
CONTINU – Col·laborar amb escoles d’hoteleria i turisme del territori o 
comarques veïnes. 
CONTINU – Coordinar amb mossos d’esquadra sessions formatives 
sobre seguretat als establiments turístics. 

 
 

2.5 ÀMBIT DE TREBALL PROGRAMES ESPECÍFICS PER A ESTABLIMENTS TURÍSTICS 

Descripció general  
Desenvolupar accions i coordinar tasques amb associacions i 
empreses de serveis turístics per garantir una oferta turística 
sostenible de qualitat. 

Tasques 

Seguir actualitzant l’oferta de serveis turístics de la comarca 
(allotjaments, incloses àrees d’autocaravanes, restauració, activitats 
turístiques, etc.) 
Seguir estudiant la situació actual i detectar les necessitats de l’oferta 
de serveis turístics. 
Seguir mantenint relacions amb allotjaments, Oficines de turisme i 
altres serveis turístics per consolidar TurismeVallès com a referent en 
informació turística del territori. 
Fer seguiment de l’oferta que hi ha en les OTAS per millorar-lo i 
actualitzar-lo (Booking, etc) 
Col·laborar amb el MarketPlaceVO. 

Agents i ens implicats 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, Associacions comarcals i 
empreses de servies turístics. 



 

 

Destinataris de l’acció Empreses del sector turístic. 

Resultats esperats de l’acció 
Millorar la qualitat dels serveis turístics  
Millorar la competitivitat del sector 
Respondre les necessitats dels empresaris del sector 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost: DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors (previsió de 
seguiment): 

Nombre d’empreses a la base de dades 
Nombre d’entitats implicades en accions 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

CONTINU - Seguir actualitzant l’oferta de serveis turístics de la 
comarca (allotjaments, incloses àrees d’autocaravanes, restauració, 
activitats turístiques, etc.) 
CONTINU - Seguir estudiant la situació actual i detectar les 
necessitats de l’oferta de serveis turístics. 
CONTINU - Seguir mantenint relacions amb allotjaments, Oficines de 
turisme i altres serveis turístics per consolidar TurismeVallès com a 
referent en informació turística del territori. 
CONTINU - Fer seguiment de l’oferta que hi ha en les OTAS per 
millorar-lo i actualitzar-lo (Booking, etc) 
CONTINU - Col·laborar amb el MarketPlaceVO. 

 
 

EIX ESTRATÈGIC 3 COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ  

Objectiu estratègic 
Realitzar campanyes de comunicació turística a través de diferents 
mitjans per donar a conèixer la destinació turística del Vallès Oriental. 

3.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

Descripció general Ampliar i mantenir el banc audiovisual i fer difusió del material 

Tasques, gestions i 
procediments necessaris 
per a dur a terme l’acció 

Ampliar el banc d’imatges i vídeos. Representant tot tipus de públics i 
totes les estacions de l’any. 
Difondre el material audiovisual a les publicacions de TurismeVallès i a 
les xarxes. 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental i Ajuntaments  

Destinataris de l’acció 
 

Tots els agents relacionats amb el turisme del territori, Consell Comarcal 
Vallès Oriental 

Resultats esperats de 
l’acció 

Ampliar i donar a conèixer el banc de recursos audiovisuals del Vallès 
Oriental. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 2.000€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’imatges catalogades. 
Nombre d’imatges i vídeos nous. 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

CONTINU – Ampliar el banc d’imatges o vídeos. Representant tot tipus 
de públics i totes les estacions de l’any. 
CONTINU - Difondre el material audiovisual a les publicacions de 
TurismeVallès 

 
 

3.2 ÀMBIT DE TREBALL GESTIÓ DE CONTINGUT EN LÍNIA 



 

 

Descripció general de 
l’acció  

Difondre informació de TurismeVallès als diferents mitjans: web, bloc, 
newsletter i xarxes social. Aquestes accions pretenen assolir un nivell 
de coneixement més elevat de la destinació turística del Vallès 
Oriental.  
Posicionar TurismeVallès a totes les xarxes socials on tenim presència 
utilitzant la plataforma www.turismevalles.com com a eina de difusió i 
promoció de tota l’oferta turística del nostre territori. 

Tasques Fer seguiment de la informació sobre TurismeVallès i el Vallès Oriental 
a les diferents plataformes del sector. 
Difondre les accions que es realitzen des de TurismeVallès i al territori 
a través dels canals especificats per a cada estratègia de comunicació. 
Gestionar les xarxes socials i newsletter de TurismeVallès. 
Contractar publicitat a les xarxes socials. 
Recopilar i publicar l’oferta turística de qualitat a la pàgina web de 
TurismeVallès. 
Fer manteniment de la pàgina web de TurismeVallès. 
Implementar les recomanacions de comunicació vers les propostes de 
turisme sostenible en el Parc Natural del Montseny que ha definit la 
Taula de Comunicació CETS. 
Creació de nou contingut. 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental.  

Destinataris de l’acció 
 

Usuaris d’internet i xarxes socials que tinguin interès, o en puguin tenir, 
en visitar el Vallès Oriental. Tots els agents de territori que treballen en 
l’àmbit del turisme. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Incrementar el coneixement dels productes i serveis turístics del nostre 
territori. 
Incrementar el nombre de seguidors a la xarxa 
Incrementar la presència del territori del Vallès Oriental a les xarxes 
socials 
Potenciar l’ús de les noves tecnologies als recursos turístics 
Tenir un repositori amb tota l’oferta turística de qualitat al Vallès 
Oriental 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 4.000€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’elements de difusió realitzats per diferents mitjans 
Impacte d’aquests elements de difusió 
Nombre de visites als portals i xarxes en què participem 
Impacte produït d’aquestes visites 
Nombre d’establiments, d’activitats i esdeveniments publicats a la web 
de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Fer seguiment de la informació visible sobre 
TurismeVallès i el Vallès Oriental a les diferents plataformes del sector 
CONTINU - Difondre les accions que es realitzen des de 
TurismeVallès i al territori a través dels  canal  especificats per a cada 
estratègia de comunicació 
CONTINU - Gestionar les xarxes socials i newsletter de TurismeVallès. 
CONTINU - Contractar publicitat a les xarxes socials 
CONTINU - Recopilar i publicar l’oferta turística de qualitat a la pàgina 
web de TurismeVallès. 
CONTINU – Manteniment de la pàgina web de TurismeVallès 
CONTINU - Implementar les recomanacions de comunicació vers les 
propostes de turisme sostenible en el Parc Natural del Montseny que 
ha definit la Taula de Comunicació CETS 
CONTINU - Creació de nou contingut. 

 

3.3 ÀMBIT DE TREBALL ACCIONS DE PROMOCIÓ GENÈRIQUES 



 

 

Descripció general de 
l’acció  

Promoure experiències autèntiques. 
Millorar el coneixement i la promoció de les diferents propostes 
turístiques del Vallès Oriental organitzant accions de promoció del 
territori adequades a la situació actual, així com col·laborant en les 
accions organitzades per altres entitats com la Diputació de Barcelona 
i l’Agència Catalana de Turisme.  

Tasques, gestions i 
procediments necessaris 
per a dur a terme l’acció 

Col·laborar amb la confecció dels programes de visites proposats des 
de Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme. 
Organitzar i participar en worshops i trips. 
Participar i assistir a fires. 
Fer el seguiment i l’acompanyament de l’acció. 
Atendre les peticions que arribin des de les diferents entitats i diferents 
canals. 
Accions de publicitat on-line i off-line. 
Editar material si s’escau. 
Seguir portant a terme el repartiment de material a punts d’afluència de 
visitants i turistes. 
Desenvolupar el Pla de Comunicació 2023. 

Agents i ens implicats Empresaris turístics, Associacions d’empresaris, Diputació de 
Barcelona, Agència Catalana de Turisme, Ajuntaments de la comarca i 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Prescriptors de la destinació del Vallès Oriental: agències de viatges, 
bloguers, periodistes, influencers etc. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Incrementar el coneixement dels prescriptors sobre productes i serveis 
turístics del nostre territori. 
Incrementar el nombre de visitants i turistes als recursos que han 
participat a les diferents accions. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 24.000€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’activitats dutes a terme 
Nombre de participants a les diferents accions de promoció 
Demanda de turistes (nacionalitats) 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Col·laborar amb la confecció dels programes de visites 
proposats des de Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de 
Turisme 
CONTINU - Organitzar i participar en workshops i trips. 
CONTINU - Participar i assistir a fires. 
CONTINU - Fer el seguiment i l’acompanyament de l’acció. 
CONTINU - Atendre les peticions que arribin des de les diferents 
entitats i diferents canals. 
CONTINU - Accions de publicitat on-line i off-line. 
CONTINU - Identificar les persones que poden formar part del projecte 
Ambaixadors del Vallès Oriental. 
CONTINU - Incorporar persones en les comunicacions que portem a 
terme de la marca destinació TurismeVallès 
CONTINU – Seguir portant a terme el repartiment de material a punts 
d’afluència de visitants i turistes. 
CONTINU - Desenvolupar el Pla de Comunicació 2023. 

 
 

3.4 ÀMBIT DE TREBALL 
BCN CATALUNYA FILM COMMISSION 

Descripció general Treballar conjuntament amb el Barcelona Catalunya Film Commission 
per tal de promoure i facilitar els rodatges al Vallès Oriental.  
Ajudar als professionals del món audiovisual en la preparació del seu 
rodatge, assessorant-los en la cerca de localitzacions, informant-los 
sobre les condicions de filmació i gestió de permisos a la comarca. 



 

 

Tasques Gestionar les peticions de localitzacions 
Cercar el millor espai per a les peticions de filmacions 

Agents i ens implicats Barcelona Film Commission, Ajuntaments de la comarca, agents del 
sector turístic de la comarca i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Professionals del món audiovisual 
Barcelona Film Commission 

Resultats esperats de 
l’acció 

Millorar la gestió i l’acollida de rodatges a la comarca 
Posicionar el Vallès Oriental com una destinació apta per a fer 
rodatges 
Millorar el coneixement de la comarca del Vallès Oriental 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de filmacions realitzades 
Impacte d’aquestes filmacions 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 
CONTINU - Gestionar les peticions de localitzacions 
CONTINU - Cercar el millor espai per a les peticions de filmacions 

 
 

EIX ESTRATÈGIC 4 TURISME INTEL·LIGENT 

Objectiu estratègic 
Recollir les principals dades i indicadors turístics per tal de facilitar una 
presa de decisions responsable i intel·ligent per a tots els agents 
turístics. 

4.1 ÀMBIT DE TREBALL LABORATORI DE TURISME DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

Descripció general 

Participar a les sessions i jornades organitzades des del LabTurisme.  
Col·laborar amb la recollida d’informació i amb els diferents estudis del 
LabTurisme implementats a la comarca. 
Col·laborar amb la implementació i seguiment de la plataforma 
Tourism Data System a les empreses d’allotjament turístic de la 
comarca. 
Generar coneixement per a les entitats i agents turístics de la comarca. 
Identificar futures tendències que puguin tenir impacte a la comarca. 

Tasques 

Assistir a les reunions convocades. 
Col·laborar amb les accions de sensibilització o jornades per la difusió 
amb l’objectiu d’aconseguir l’adhesió de més establiments 
Tractar les dades disponibles, facilitades pel LabTurisme i el TDS 
Coordinar, compartir dades i coneixement per donar suport al sector.  

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona i Consell Comarcal 

Destinataris de l’acció Ajuntaments, establiments i agents turístics del territori. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Obtenir un major coneixement del perfil del visitant del nostre territori i 
dels nivells d’ocupació i demanda dels establiments turístics, així com 
identificar futures tendències que puguin tenir impacte a la comarca 
Millora en la presa de decisions 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

Nombre de reunions que s’ha participat 
Nombre de comunicacions fetes 

Data d’inici prevista 1T 2023 



 

 

Termini d’execució 

CONTINU - Assistir a les reunions convocades. 
CONTINU - Col·laborar amb les accions de sensibilització o jornades 
per la difusió amb l’objectiu d’aconseguir l’adhesió de més 
establiments 
CONTINU - Tractar les dades disponibles, facilitades pel LabTurisme i 
el TDS 
CONTINU – Coordinar, compartir dades i coneixement per donar 
suport al sector 

 
 

4.2 ÀMBIT DE TREBALL 
AGÈNCIA CATALANA DEL TURISME 

Descripció general  
 

Participar en les activitats que organitza l’Agència Catalana de Turisme  

Tasques Recollir la informació d’interès pel sector 
Difondre la informació d’interès pel sector  
Participar en les accions proposades per l’Agència Catalana de 
Turisme 
Seguiment en l’adhesió a la marca Cicloturisme i Senderisme a 
Catalunya. 

Agents i ens implicats Agència Catalana de Turisme i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments i establiments turístics de la comarca 

Resultats esperats de 
l’acció 

Conèixer les accions que realitza l’Agència Catalana de Turisme. 
Participar en aquelles accions que es considerin més adequades pels 
àmbits que es treballen. 
Enfortir la relació entre els diferents agents turístics. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + TAXA TURÍSTICA  

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’accions fetes 
Nombre d’empreses que han participat a les accions plantejades 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Recollir la informació d’interès pel sector 
CONTINU - Difondre la informació d’interès pel sector  
CONTINU - Participar en les accions proposades per l’Agència 
Catalana de Turisme. 
CONTINU – Seguiment en l’adhesió a la marca Cicloturisme i 
Senderisme a Catalunya 

 
 

4.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME 

Descripció general  
 

L’impost sobre les estades en establiments turístics és un tribut propi de 
la Generalitat de Catalunya que grava les estades dels visitants i 
turistes.  
Des del Consell Comarcal es gestiona la part provinent dels municipis 
que no arriben al mínim de recaptació per gestionar-ho ells mateixos. 

Tasques Dur a terme les gestions administratives d’acceptació i justificació de la 
taxa. 
Prioritzar accions que englobin el màxim nombre de municipis. 
Prioritzar accions destinades a aquells municipis que ingressen la taxa 
turística a la bossa comuna comarcal. 
Realitzar les accions escollides pels plenaris. 

Agents i ens implicats Direcció General de Turisme, Agència Tributària de Catalunya i Consell 
Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments comarca i establiments turístics del territori 

Resultats esperats de 
l’acció 

Promocionar la comarca 
Impulsar el turisme sostenible, responsable i de qualitat. 
Fomentar la creació dels productes turístics. 



 

 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + TAXA 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’accions fetes 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Dur a terme les gestions administratives d’acceptació i 
justificació de la taxa 
CONTINU - Proposar accions a fer 
CONTINU - Realitzar les accions escollides pels plenaris 

 
 

4.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

OBSERVATORI – CENTRE D’ESTUDIS DEL VALLÈS ORIENTAL 

Descripció general  Col·laborar amb l’actualització de la informació turística comarcal i dels 
seus municipis, així com de totes les dades involucrades en la presa de 
decisions en la gestió turística.  
Col·laborar amb la implantació de projectes d’Smart Tourism als diferents 
municipis de la comarca. 
Seguir amb la fase 2 i 3 plantejades per desenvolupar el Sistema 
d’Indicadors de Turisme Sostenible de la comarca. 

Tasques Realitzar recerca d’informació als principals òrgans estadístics oficials en 
matèria de turisme 
Actualització de les bases de dades turístiques 
Recerca de projectes d’Smart Cities i Smart Tourism i donar-los a 
conèixer als municipis. 
Seguir amb la fase 2 i 3 plantejades per desenvolupar el Sistema 
d’Indicadors de Turisme Sostenible de la comarca. 
Coordinar i compartir dades i coneixement per donar suport al sector. 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental, agents públics i privats del territori  

Destinataris de l’acció 
 

Tots els agents relacionats amb el turisme del territori i el Consell 
Comarcal Vallès Oriental 

Resultats esperats de 
l’acció 

Aconseguir una presa de decisions conscient i adequada segons les 
necessitats actuals del sector i del territori. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 5.000€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de col·laboracions realitzades 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Realitzar recerca d’informació als principals òrgans 
estadístics oficials en matèria de turisme 
CONTINU - Actualització de les bases de dades turístiques 
CONTINU - Recerca de projectes d’Smart Cities i Smart Tourism i donar-
los a conèixer als municipis. 
CONTINU – Dur a terme la fase 2 i 3 del Sistema d’Indicadors de 
Turisme Sostenible del Vallès Oriental. 
CONTINU - Coordinar i compartir dades i coneixement per donar suport 
al sector. 

 
 

EIX ESTRATÈGIC 5  ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA  

Objectiu estratègic Treballar en xarxa per aconseguir un sector turístic coordinat i alhora 
crear sinèrgies per potenciar la Destinació Turística Barcelona. 



 

 

5.1 ÀMBIT DE TREBALL PLENARIS POLÍTICS 

Descripció general Plantejar les línies estratègiques del territori conjuntament amb els 
regidors i consensuar els plans de treball 

Tasques Convocar reunions  
Aprovar esborranys de documents de treball 
Elaborar actes reunions 
Executar acords presos a les reunions 

Agents i ens implicats Consell Comarcal, regidors de turisme de la comarca 

Destinataris de l’acció Regidors de turisme dels municipis del Vallès Oriental 

Resultats esperats de 
l’acció 

Major implicació dels regidors del territori 
Concertació entre tots els regidors 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 200€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’assistents a les reunions 
Nombre d’acords presos 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Convocar reunions  
CONTINU - Aprovar esborranys de documents de treball 
CONTINU - Elaborar actes reunions 
CONTINU - Executar acords presos a les reunions 

 
 

5.2 ÀMBIT DE TREBALL 
PLENARIS TÈCNICS-PRIVATS 
 

Descripció general  Treballar conjuntament amb els tècnics del territori i les associacions 
del sector turístic per consensuar els plans de treball del servei de 
TurismeVallès. 

Tasques Convocar reunions  
Redactar esborranys de documents de treball 
Elaborar actes reunions 
Executar acords presos a les reunions 

Agents i ens implicats Consell Comarcal, tècnics de turisme de la comarca i associacions 
privades 

Destinataris de l’acció Tècnics de turisme dels municipis del Vallès Oriental 
Associacions d’empresaris de turisme del Vallès Oriental 

Resultats esperats de 
l’acció 

Aconseguir una major implicació dels tècnics del territori i de les 
entitats 
Coordinar les accions entre tots els municipis i agents privats 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 200€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de reunions realitzades 
Nombre d’assistents a les reunions 
Nombre d’acords presos 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Convocar reunions  
CONTINU - Aprovar esborranys de documents de treball 
CONTINU - Elaborar actes reunions 
CONTINU - Executar acords presos a les reunions 

 
 

5.3 ÀMBIT DE TREBALL JORNADA TURISME VALLÈS 



 

 

Descripció general  
 

Organitzar una jornada de relació, entre els diferents agents turístics 
del territori, per tractar temes d’interès pel sector. Lliurar els distintius 
PIT i Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere. 

Tasques Planificar la jornada i les activitats a realitzar 
Contactar amb els ponents 
Fer difusió de l’esdeveniment entre tot el sector turístic del Vallès 
Oriental. 
Fer la valoració de la jornada un cop realitzada per tal de treure’n les 
conclusions pertinent 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Agència Catalana de 
Turisme, ajuntaments del Vallès Oriental i entitats del sector turístic. 

Destinataris de l’acció 
 

Regidors i tècnics de turisme del Vallès Oriental, associacions 
d’empresaris turístics del Vallès Oriental, entitats públiques i privades 
de turisme de l’àmbit comarcal. 

 
Resultats esperats de l’acció 

Millorar el coneixement de la situació del turisme al Vallès Oriental 
Millorar la xarxa de relacions entre els agents del territori. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 3.000€ 

Indicadors / Previsió de 
seguiment 

Nombre d’agents participants 
Nivell de satisfacció dels assistents 
Nombre d’acords presos 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

1T2023 - Planificar la jornada i les activitats a realitzar 
1T2023 - Contactar amb els ponents 
1T2023 - Fer difusió de l’esdeveniment entre tot el sector turístic del 
Vallès Oriental. 
1T2023 - Fer la valoració de la jornada un cop realitzada per tal de 
treure’n les conclusions pertinent 

 
 

5.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

SUPORT ALS MUNICIPIS 
 

 
Descripció general 

Oferir suport als municipis del territori en totes les consultes que ens 
facin arribar. 
Col·laborar amb els ajuntaments en totes aquelles accions que 
considerin que TurismeVallès ha d’estar present. 

Tasques Recollir les demandes fetes pels ajuntaments 
Donar resposta a les demandes fetes 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció 
 

Ajuntaments de la comarca 

Resultats esperats de 
l’acció 
 

Donar major resposta a les demandes dels ajuntaments 
Mantenir i millorar les relacions entre els ajuntaments i el Consell 
Comarcal 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de demandes fetes 
Nombre de respostes fetes 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 
CONTINU - Recollir les demandes fetes pels ajuntaments 
CONTINU - Donar resposta a les demandes fetes 

 
 



 

 

5.5 ÀMBIT DE TREBALL 
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
 

 
Descripció general 

Mitjançant convenis amb els ajuntaments, es proposta oferir el servei 
de prestació d’assistència tècnica, en matèria de turisme, als diferents 
ajuntaments del Vallès Oriental, per tal de millorar la gestió turística 
municipal.  

Tasques Recollir sol·licituds del servei fetes pels ajuntaments 
Crear convenis amb els ajuntaments, en funció de la capacitat de 
personal del Consell Comarcal. 
Donar resposta a les accions dels convenis realitzats 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments de la comarca 

Resultats esperats de 
l’acció 
 

Millorar el servei de turisme i la competitivitat dels municipis. 
Incrementar les relacions entre els ajuntaments i el Consell Comarcal 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL  

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de sol·licituds fetes 
Nombre de convenis realitzats 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Recollir sol·licituds del servei fetes pels ajuntaments 
CONTINU - Crear convenis amb els ajuntaments, en funció de la 
capacitat de personal del Consell Comarcal. 
CONTINU - Donar resposta a les accions dels convenis realitzats 

 
 

5.6 ÀMBIT DE TREBALL 
CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO 
ALELLA 

Descripció general Difondre les accions proposades i dutes a terme des del consorci de la 
Denominació d’Origen Alella. 

Tasques Recopilar la informació rebuda 
Difondre informació del consorci de la DO Alella al nostre territori 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental, DO Alella 

Destinataris de l’acció Ajuntaments territori i ciutadania en general 

Resultats esperats de 
l’acció 

Incrementar el coneixement de les accions dutes a terme pel consorci 
DO Alella. 
Interrelacionar les accions del consorci DO Alella i les de 
TurismeVallès. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + TAXA TURÍSTICA (2.000€) 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’accions que es difonen 
Nombre de participants a les accions de la DO d’Alella 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 
CONTINU - Recopilar la informació rebuda 
CONTINU - Difondre informació del consorci de la DO Alella al nostre 
territori 

 
 

5.7 ÀMBIT DE TREBALL 
CERCLES DIBA 
 

Descripció general de 
l’acció 

Participar als Cercles de Turisme de la Diputació de Barcelona en 
funció de les temàtiques i diferents grups de treball. 
Participar a la Jornada anual dels Cercles de Turisme 

Tasques Participar a la comunitat virtual 
Introduir informació de recursos turístics i activitats 
Assistir a les diferents reunions i a la jornada dels Cercles de Turisme 



 

 

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments territori, empreses privades i Consell Comarcal 

Resultats esperats de 
l’acció 

Incrementar el grau de coneixement dels recursos turístics de la 
comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de recursos publicats a la plataforma virtual dels cercles 
Nombre de participants del Vallès Oriental als cercles 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Participar a la comunitat virtual 
CONTINU - Introduir informació de recursos turístics i activitats 
CONTINU - Assistir a les diferents reunions i a la jornada dels Cercles 
de Turisme 

 
 

5.8 ÀMBIT DE TREBALL 
ADHESIÓ A L’ÀGÈNCIA CATALANA DE TURISME 
 

Descripció general de 
l’acció 

Seguir adherits a l’Agència Catalana de Turisme i participar a les 
accions proposades. 

Tasques Participar en les accions proposades i que encaixin amb el Pla d’Acció 
2023. 
Revisar i actualitzar, si s’escau, la informació que hi ha a la pàgina web 
de l’Agència Catalana de Turisme. 
Enviar contingut d’interès sobre propostes del Vallès Orienta per tal 
que puguin fer-ne difusió en els seus canals.  

Agents i ens implicats Agència Catalana de Turisme i Consell Comarcal VallèsOriental 

Destinataris de l’acció Agència Catalana de Turisme, ajuntaments territori, empreses privades 
i Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Resultats esperats de 
l’acció 

Incrementar el grau de coneixement dels recursos turístics de la 
comarca. 

Responsables de l’acció Servei de Turisme del Vallès Oriental 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre de recursos publicats en els canals de difusió de l’ACT. 
Nombre d’accions en les que hem participat 

Data d’inici prevista 1T 2023 

Termini d’execució 

CONTINU - Participar en les accions proposades i que encaixin amb el 
Pla d’Acció 2023. 
CONTINU - Revisar i actualitzar, si s’escau, la informació que hi ha a 
la pàgina web de l’Agència Catalana de Turisme. 
CONTINU - Enviar contingut d’interès sobre propostes del Vallès 
Orienta per tal que puguin fer-ne difusió en els seus canals. 

 
 
 



 

 

PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 

ACCIONS 2023 

CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC T1 T2 T3 T4 

1.1 Turisme actiu i de natura 

Reunions amb el grup de treball de senderisme     

Seguir executant l’estudi de senyalització turística en 
els principals eixos de connexió de la comarca. 

    

Implementar les recomanacions i accions que sorgeixin 
del Pla Estratègic de Cicloturisme. 

    

Col·laborar amb comarques veïnes per comunicar i 
promocionar itineraris supracomarcals. 

    

Col·laborar amb el Consorci del Besòs Tordera i les 
entitats locals i comarcals amb l’elaboració i execució 
de projectes de camins. 

    

Seguir promocionant l’ús dels itineraris existents i 
validats pels diferents espais naturals de la comarca. 
(FACTOR PROMOCIÓ) 

    

Fer accions de sensibilització sobre el bon 
comportament als espais naturals. (FACTOR 
PROMOCIÓ) 

    

Seguir conscienciant als visitants sobre el seu paper en 
la conservació del espais que visiten. (FACTOR 
PROMOCIÓ). 

    

Donar a conèixer els espais naturals menys freqüentats 
de la comarca per descongestionar els punts amb més 
presència de visitants i estimular aquelles zones menys 
conegudes. (FACTOR PROMOCIÓ) 

    

Implementar les recomanacions de comunicació de la 
Taula de Comunicació de la CETS. 

    

Editar la publicació 50 propostes de Turisme Actiu i 
Natura en anglès i francès. 

    

Adherir-nos a la Marca Senderisme a Catalunya de 
l’Agència Catalana de Turisme. 

    

1.2 Turisme Enogastronòmic 

Portar a terme reunions amb els ens implicats en la 
gastronomia comarcal. 

    



 

 

Organitzar esdeveniments vinculats a la gastronomia, 
les fires i el comerç tradicional. 

    

Seguir incorporant establiments de restauració i 
productors visitables a la web de TurismeVallès. 

    

Dur a terme accions per donar a conèixer la 
Denominació d’Origen Alella als ens turístics de la 
comarca i al públic final (accions amb influencers, 
taules rodones, networking, etc.). 

    

Crear rutes temàtiques de gastronomia.     

Promocionar propostes i rutes de turisme 
enogastronòmic de la comarca i incorporar-les a la 
pàgina web. 

    

Realitzar reunions amb comarques veïnes per 
compartir bones pràctiques. 

    

Crear nou contingut relacionat amb l’enogastronomia i 
publicar-ho a la pàgina web, bloc, xarxes socials, 
mitjans de comunicació, etc. 

    

1.3 Turisme per a tothom 

Seguir recopilant informació i propostes sobre turisme 
accessible. 

    

Actualitzar la informació a la pàgina web.     

Promoció de les propostes de turisme per a tothom de 
la comarca 

    

Millorar el contingut de turisme accessible amb la 
col·laboració d’ens amb experiència. 

    

1.4 Turisme familiar 

Actualitzar recursos de turisme industrial de la comarca 
i incorporar-ho a la base de dades. 

    

Publicar la informació obtinguda a la web.     

Seguir promocionant les propostes i activitats de 
turisme familiar de la comarca (FACTOR PROMOCIÓ). 

    

Edició de la publicació de Turisme Familiar en anglès i 
francès 

    

Crear nou contingut relacionat amb turisme familiar i 
publicar-ho a la pàgina web, bloc, xarxes socials, 
mitjans de comunicació, etc. 

    



 

 

1.5 Turisme d’esdeveniments d’oci i negoci 

Seguir l’actualització de la BBDD.     

Seguir incorporant els serveis de turisme 
d’esdeveniments a la pàgina web de TurismeVallès. 

    

Crear un dossier professional on-line.     

Incrementar la visibilitat de les empreses i afavorir la 
creació de sinèrgies promocionant la plataforma del 
MarketplaceVO. 

    

Promoció de les propostes d’esdeveniment d’oci i 
negoci de la comarca 

    

Incorporació de l’apartat i contingut dirigit a nòmades 
digitals a la web de TurismeVallès. 

    

1.6 Turisme Cultural 

Reunions amb tècnics de turisme i cultura dels 
ajuntaments. 

    

Actualitzar el contingut de la publicació 50 propostes de 
turisme cultural i incorporar-la a la pàgina web. 

    

Promoció de les propostes de turisme cultural de la 
comarca (FACTOR PROMOCIÓ) 

    

Promoció de les accions de l’Any Picasso, Any Abelló i 
IV Congrés Internacional coupDefouet sobre Art 
Nouveau 

    

1.7 Termalisme i benestar 

Seguir recopilant informació sobre propostes de 
termalisme i benestar. 

    

Millorar la informació de l’apartat de termalisme i 
benestar a la web 

    

Promoció de les propostes de termalisme i benestar de 
la comarca. 

    

Donar resposta a les peticions rebudes.     

1.8 Turisme sènior 

Seguir recopilant informació sobre turisme sènior.     

Col·laborar amb agències de viatges per posicionar la 
comarca. 

    

Seguir incorporant la informació a la web.     

Promoció de les propostes de turisme sènior de la     



 

 

comarca. 

Donar resposta a les peticions rebudes.     

1.9 Turisme escolar 

Seguir recopilant informació sobre turisme escolar.     

Seguir incorporant la informació a la web.     

Promoció de les propostes de turisme escolar de la 
comarca 

    

Donar resposta a les peticions rebudes.     

1.10 Turisme de compres 

Seguir recopilar informació sobre turisme de compres     

Seguir incorporant la informació a la web.     

Promoció de les actuacions realitzades per les 
associacions de la comarca. (FACTOR PROMOCIÓ) 

    

Donar resposta a les peticions rebudes.     

1.11 Projectes sobrevinguts 

Atendre les peticions que sobrevinguin.     

Difondre informació si és necessari.     

Convocar taules de treball o reunions específiques si 
s’escau. 

    

 
 

SOSTENIBILITAT I QUALITAT T1 T2 T3 T4 

2.1 Gestió Compromís per la Sostenibilitat Biosphere 

Augmentar el nombre de participants en el projecte.     

Realitzar sessions de sensibilització per captar noves 
entitats i serveis al projecte. 

    

Aprofitar el material per promocionar el projecte a ens 
participants i públic final. 

    

Coordinar i programar sessions formatives.     

Coordinar i programar sessions de treball col·lectives.     

Assessorar les empreses durant el procés 
d’implantació. 

    

Fer seguiment i alimentar la plataforma de gestió.     

Fer seguiment de les avaluacions externes     

Coordinar, programar i conduir la Taula de 
Sostenibilitat del Vallès Oriental 

    



 

 

2.1.1 Adhesió CCVOR Compromís per a la sostenibilitat Biosphere 

Tasques Consell Comarcal adhesió CSB     

Mantenir actualitzada la informació del qüestionari 
d’adhesió. 

    

Implementar el pla d’actuació.     

Reunions de seguiment     

2.2 Punts d’Informació Turística 

Augmentar el nombre de participants en el projecte.     

Organitzar sessions de formació.     

Organitzar jornades de descoberta de l’entorn.     

Proporcionar material de suport per l’usuari d’àmbit 
comarcal. 

    

Millorar la interrelació dels diferents PITS de la 
comarca. 

    

2.3 CETS del Montseny 

Seguir assistint a les reunions programades.     

Executar acords presos a les reunions.     

Coordinar les accions amb l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals del Montseny. 

    

Implementar les recomanacions de comunicació de la 
Taula de Comunicació de la CETS. 

    

2.4 Tallers de Turisme 

Definir i actualitzar les necessitats formatives del sector     

Conèixer les diferents ofertes formatives existents i 
difondre-les. 

    

Organitzar els Tallers de Turisme     

Col·laborar amb escoles d’hoteleria i turisme del 
territori o comarques veïnes 

    

Coordinar amb mossos d’esquadra sessions formatives 
sobre seguretat als establiments turístics. 

    

2.5 Programes específics per a establiments turístics 

Seguir actualitzant l’oferta de serveis turístics de la 
comarca (allotjaments, incloses àrees d’autocaravanes, 
restauració, activitats turístiques, etc.) 

    

Seguir estudiant la situació actual i detectar les 
necessitats de l’oferta de serveis turístics. 

    



 

 

Seguir mantenint relacions amb allotjaments, Oficines 
de turisme i altres serveis turístics per consolidar 
TurismeVallès com a referent en informació turística 
del territori. 

    

Fer seguiment de l’oferta que hi ha en les OTAS per 
millorar-lo i actualitzar-lo (Booking, etc) 

    

Col·laborar amb el MarketPlaceVO.     

     
     
PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ T1 T2 T3 T4 

3.1 Material audiovisual 

Ampliar banc recursos     

Difusió imatges     

3.2 Gestió de contingut en línia 

Fer seguiment de la informació sobre TurismeVallès i el 
Vallès Oriental a les diferents plataformes del sector. 

    

Difondre les accions que es realitzen des de 
TurismeVallès i al territori a través dels canals 
especificats per a cada estratègia de comunicació. 

    

Gestionar les xarxes socials i newsletter de 
TurismeVallès. 

    

Contractar publicitat a les xarxes socials.     

Recopilar i publicar l’oferta turística de qualitat a la 
pàgina web de TurismeVallès. 

    

Fer manteniment de la pàgina web de TurismeVallès.     

Implementar les recomanacions de comunicació vers 
les propostes de turisme sostenible en el Parc Natural 
del Montseny que ha definit la Taula de Comunicació 
CETS. 

    

Creació de nou contingut.     

3.3 Accions de promoció genèriques  

Col·laborar amb la confecció dels programes de visites 
proposats des de Diputació de Barcelona i l’Agència 
Catalana de Turisme. 

    

Organitzar i participar en worshops i trips.     

Participar i assistir a fires.     



 

 

Fer el seguiment i l’acompanyament de l’acció.     

Atendre les peticions que arribin des de les diferents 
entitats i diferents canals. 

    

Accions de publicitat on-line i off-line.     

Editar material si s’escau.     

Seguir portant a terme el repartiment de material a 
punts d’afluència de visitants i turistes. 

    

Desenvolupar el Pla de Comunicació 2023.     

3.4 BCN Catalunya Film Comission 

Gestionar les peticions de localitzacions     

Cercar el millor espai per a les peticions de filmacions     

     
     

TURISME INTEL·LIGENT T1 T2 T3 T4 

4.1 LabTurisme Diba 

Assistir a les reunions     

Col·laborar amb les accions     

Tractar dades disponibles     

Comunicar les dades de la comarca     

4.2 Agència Catalana de Turisme 

Recollir la informació d’interès pel sector     

Difondre la informació d’interès pel sector     

Participar en les accions proposades per l’Agència 
Catalana de Turisme 

    

Seguiment en l’adhesió a la marca Cicloturisme i 
Senderisme a Catalunya. 

    

4.3 Direcció General de Turisme 

Taxa Turística     

4.4 Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental 

Realitzar recerca d’informació als principals òrgans 
estadístics oficials en matèria de turisme 

    

Actualització de les bases de dades turístiques     

Recerca de projectes d’Smart Cities i Smart Tourism i 
donar-los a conèixer als municipis. 

    

Seguir amb la fase 2 i 3 plantejades per desenvolupar 
el Sistema d’Indicadors de Turisme Sostenible de la 

    



 

 

comarca. 

Coordinar i compartir dades i coneixement per donar 
suport al sector. 

    

     
     
ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA T1 T2 T3 T4 

5.1 Plenaris polítics 

Convocar reunions     

Aprovar esborranys de documents de treball     

Elaborar actes reunions     

Executar acords presos a les reunions     

5.2 Plenaris tècnic-privats 

Convocar reunions     

Aprovar esborranys de documents de treball     

Elaborar actes reunions     

Executar acords presos a les reunions     

5.3 Jornada Turisme Vallès 

Planificar la jornada i les activitats a realitzar     

Contactar amb els ponents     

Fer difusió de l’esdeveniment entre tot el sector turístic 
del Vallès Oriental 

    

Fer la valoració de la jornada un cop realitzada per tal 
de treure’n les conclusions pertinent 

    

5.4 Suport als municipis 

Atendre necessitats     

5.5 Servei d’Assistència Tècnica 

Recollir sol·licituds del servei fetes pels ajuntaments     

Crear convenis amb els ajuntaments, en funció de la 
capacitat de personal del Consell Comarcal. 

    

Donar resposta a les accions dels convenis realitzats     

5.6 Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella 

Recopilar la informació rebuda     

Difondre informació del consorci de la DO Alella al 
nostre territori 

    

5.7 Cercles Diba 

Col·laborar     



 

 

5.8 Adhesió Agència Catalana de Turisme 

Participar en les accions proposades i que encaixin 
amb el Pla d’Acció 2023. 

    

Revisar i actualitzar, si s’escau, la informació que hi ha 
a la pàgina web de l’Agència Catalana de Turisme. 

    

Enviar contingut d’interès sobre propostes del Vallès 
Orienta per tal que puguin fer-ne difusió en els seus 
canals. 

    

 

 
 



 
 
 

 

 
 

PROJECTE SINGULAR 
 
INTRODUCCIÓ 
Slow Travel al Vallès Oriental. Els viatges lents, viscuts mica en mica, ens fan tornar a les arrels del 
motiu pel qual viatgem. La filosofia del slow travel es fonamenta en una proposta integral que explica 
que el fet de viatjar lent permet conèixer la comunitat que es visita, la gastronomia, els costums, els 
recursos de la destinació, les persones i gaudir d’experiències enriquidores. 
 
 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
Com a destinació volem promoure la visita a la comarca en moments de baixa afluència de visitants 
per tal que puguin descobrir-la i gaudir-ne amb calma, sense aglomeracions. Així doncs, el projecte 
singular d’enguany s’emmarca en el primer objectius estratègics del Pla d’Acció 2023: Creació de 
producte turístic. 
 
Tanmateix treballem per allargar les estades a la comarca oferint opcions de workation.  
 
Creació d’un producte complementari que potencií el coneixement del territori de forma respectuosa i 
sostenible.  
 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
El projecte singular per l’any 2023 és la proposta més votada pel territori de les tres que es van 
plantejar al sector. 
 
Es basa en la creació d’un nou producte turístic per descobrir la comarca de forma pausada, slow 
tourism. Es portarà a terme una nova publicació que ofereixi diferent rutes pels 39 municipis de la 
comarca tot combinant visites culturals, activitats a l’aire lliure, gastronomia, tradicions, curiositats i 
molt més! Tot sota el paraigües del benestar. El Vallès Oriental #benestar que es comparteix. 
 
El producte que en sorgeixi tindrà dues versions. Per un costat una publicació digital interactiva que 
es podrà trobar a la pàgina web www.turismevalles.com i la versió impresa que es repartirà arreu del 
territori.  
 
Els resultats que esperem obtenir amb el projecte singular són: 
 
Posicionar el Vallès Oriental com una destinació per gaudir de propostes i activitats autèntiques, 
singulars i úniques que et permetran gaudir del teu benestar. 
 
Treballar propostes que es poden dur a terme en diferents moments de l’any a la comarca. Així 
desestacionalitzar, descentralitzar i diversificar l’oferta.  
 
Ser una eina de suport en la promoció dels diferents recursos de la comarca, tant per a ens públic 
com privats. 
 
Obtenir un nova publicació amb propostes d’un dia, un cap de setmana, una setmana o tot el temps 
que tinguis per descobrir el Vallès Oriental. 
 
Millorar i endreçar les diferents propostes de la comarca en una publicació. 
 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 
 
 
RELACIÓ D’ACCIONS A DESENVOLUPAR 
Contractar les tasques següents: 
 
Creació del contingut (tex i imatge) i l’itinerari de diferents rutes pel Vallès Oriental. Aquestes han 
d’incloure tots els municipis de la comarca, propostes de visites i activitats a fer. El contingut ha de ser 
de nova creació.  
 



 
 
 

 

 
 

El contingut ha de ser en català, castellà, anglès i francès. 
 
Disseny i programació de la publicació digital interactiva. 
 
Disseny de la publicació en format paper. 
 
Impressió d’exemplars de la versió en format paper. 
 
Presentació del nou producte. 
 
Promocionar el nou producte.  
 
 
DESTINATARIS DEL PROJECTE SINGULAR 
Els destinataris del projecte singular del 2023 són, per un costat el sector turístic de la comarca, 
format per administracions públiques, allotjaments, empreses d’activitats, comerços, restaurants, i 
altres empreses de serveis. Per un altre costat, els visitants i turistes del Vallès Oriental que volen 
saber què fer a la comarca.  
 
 
INDICADORS / PREVISIÓ DE SEGUIMENT 
Per poder fer una previsió de seguiment de les accions, es proposen el indicadors següents: 
 
Que tots els municipis estiguin recollits en un o més d’un itinerari proposat. 
 
Nombre de reunions celebrades amb els agents implicats. 
 
Nombre d’agents implicats. 
 
Que el disseny online i offline sigui de fàcil consulta seguint criteris d’accessibilitat. 
 
 
CRONOGRAMA 
A l’hora d’executar el projecte, es proposa la temporització següent: 
 

ACCIONS 2023 

CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC T1 T2 T3 T4 

Projecte singular 

Redacció documentació de la licitació     

Contractació empresa     

Execució projecte     

Presentació del projecte     

 
PRESSUPOST 
La partida pressupostaria per a l’execució d’aquest projecte es preveu, per una banda, amb despesa 
de personal amb la col·laboració alhora de realitzar el plantejament i el seguiment del projecte. Per 
una alta banda, es preveu una partida pressupostaria de 15.000€ per fer la contractació de l’empresa 
que porti a terme el projecte. 
 
 
EQUIP DEL SERVEI DE TURISME 
 

Nom i cognom Jornada laboral Dedicació 

Marta Cañas 37,5h 100% a turisme 

Marina Porta 37,5h 100% a turisme 

Núria Nadal 37,5h 100% a turisme 



 
 
 

 

 
 

 
 
PRESSUPOST 
 
FINANÇAMENT PREVIST PER A LES ACCIONS 
 

Eix estratègic 1: Creació de producte 12.000 €  

Eix estratègic 2: Sostenibilitat i qualitat 550 €  

Eix estratègic 3: Comunicació i promoció 30.000 €  

Eix estratègic 4: Turisme intel·ligent 5.000 €  

Eix estratègic 5: assessorament i governança 3.400 €  

Projecte singular 15.000 €  

Total 65.950 €  

 
PRESSUPOST DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

Personal 113.717,86 €  

Accions 50.950,00 €  

Projecte Singular 15.000,00 €  

Total 179.667,86 €  

“ 
 
Tercer. Aportació de l’AJUNTAMENT al fons turístic per a l’any 2023 
 
Per raó d’aquest protocol addicional es determina l’aportació de l’AJUNTAMENT al fons turístic 
corresponent per a l’any 2023. 
 
Per aquest any, l’import corresponent al concepte PA de la fórmula prevista a la manifestació quarta 
d’aquest protocol és de quaranta-cinc mil euros (45.000 euros). D’acord amb això, en aplicació de la 
fórmula prevista al pacte 6.6 del CONVENI, l’aportació de l’AJUNTAMENT al fons turístic per a l’any 
2023 és la següent:60  
 
Quart. Vigència 

 
Aquest protocol addicional al CONVENI entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus 
efectes des de l’1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2023.  
 
 
Cinquè. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les incidències que puguin 
derivar-se de la interpretació d’aquest protocol addicional. 
 
 
Les parts, després de llegir el present protocol addicional, mostren la seva conformitat, ratifiquen el 
seu contingut i el signen.” 
 

2. Aprovar la distribució de l’aportació dels ajuntaments al fons turístic de l’any 2023, 
d’acord amb els imports següents: 

 

  
Places  

  

                                                
60 El contingut específic per a cada ajuntament és el que consta en el segon punt de la part dispositiva.  



 
 
 

 

 
 

 

POBLACIÓ 
2021 

Hoteleres Càmpings 
Turisme 

rural 
Habitatges 
ús turístic 

TOTAL 
PLACES 

Càlcul 
Conveni 2023 

Aiguafreda 2.556 15 0 0 22 37 253,96 € 

Ametlla del Vallès, 
l' 8.787 0 0 30 55 85 820,05 € 

Bigues i Riells 9.542 26 0 19 6 51 838,61 € 

Caldes de Montbui 17.797 350 516 0 99 965 2.657,05 € 

Campins 540 0 0 12 6 18 66,45 € 

Canovelles 16.872 20 0 0 33 53 1.436,11 € 

Cànoves i Samalús 3.219 22 0 25 33 80 361,80 € 

Cardedeu 18.609 81 0 7 61 149 1.697,72 € 

Figaró-Montmany 1.127 5 0 19 6 30 129,17 € 

Fogars de Montclús 467 79 750 43 44 916 1.188,79 € 

Franqueses del 
Vallès, les 20.351 178 0 4 28 210 1.915,76 € 

Garriga, la 16.733 386 0 0 66 452 1.926,14 € 

Granollers 62.475 1.207 0 0 61 1.268 6.664,30 € 

Gualba 1.585 21 324 0 99 444 686,51 € 

Llagosta, la 13.259 50 0 0 0 50 1.139,07 € 

Lliçà d'Amunt 15.673 0 0 18 94 112 1.412,91 € 

Lliçà de Vall 6.580 0 0 0 11 11 547,93 € 

Llinars del Vallès 10.116 0 0 60 61 121 973,15 € 

Martorelles 4.823 0 0 0 0 0 391,49 € 

Mollet del Vallès 51.151 635 0 0 11 646 4.963,63 € 

Montmeló 8.798 58 0 0 0 58 787,01 € 

Montornès del 
Vallès 16.804 24 0 15 6 45 1.420,54 € 

Montseny 362 116 429 50 72 667 867,42 € 

Parets del Vallès 18.907 64 0 0 0 64 1.615,11 € 

Roca del Vallès, la 10.676 0 0 0 55 55 935,68 € 

Sant Antoni de 
Vilamajor 6.383 16 0 8 83 107 652,55 € 

Sant Celoni 18.176 171 0 27 17 215 1.745,49 € 

Sant Esteve de 
Palautordera 2.997 32 0 18 55 105 375,19 € 

Sant Feliu de 
Codines 6.406 0 0 0 50 50 582,80 € 

Sant Fost de 
Campsentelles 8.997 0 0 0 94 94 848,40 € 

Sant Pere de 
Vilamajor 4.671 0 0 39 127 166 587,72 € 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 7.538 0 210 35 39 284 968,69 € 

Santa Maria de 
Martorelles 882 0 0 0 0 0 71,59 € 

Santa Maria de 
Palautordera 9.666 32 0 25 66 123 939,14 € 

Tagamanent 325 0 0 15 17 32 66,59 € 

Vallgorguina 3.052 0 0 15 138 153 439,97 € 

Vallromanes 2.594 190 510 14 105 819 1.239,57 € 

Vilalba Sasserra 758 0 0 0 0 0 61,53 € 

Vilanova del Vallès 5.535 197 0 0 22 219 724,44 € 



 
 
 

 

 
 

Vallès Oriental  415.789 3.975 2.739 498 1.742 8.954 45.000,00 € 

FONT: IDESCAT 

Dades Població:Padró municipal d'habitants per sexe. Xifres oficials. Municipis de la comarca. Vallès Oriental. 2021 

Dades Places: Allotjaments turístics 2020. Oferta municipal d'establiments turístics de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest any s'han afegit les dades d'habitatges d'ús turístic 

(Enllaç a la base de dades) 

 
 

3. Facultar al senyor Alejandro Valiente Almazán, conseller de l’Àrea de Turisme, per a la 
signatura del conveni precedent amb l’Ajuntament de Canovelles. 
 

4. Notificar aquests acords als ajuntaments.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 41.24 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
PER URGÈNCIA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Aprovar el pla de despesa plurianual per a la reforma de la seu dels antics jutjats de 
Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal. 
 
Llegida la proposta de Presidència, de 23 de novembre de 2022, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 23 de novembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 
següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de maig de 2018 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Granollers van subscriure un 

conveni de col·laboració per tal de poder ubicar en règim de cessió la seu del Consell Comarcal a 
l’edifici dels antics jutjats de Granollers, del qual en va adquirir la titularitat l’Ajuntament el 2015, 
arran de l’acord de cessió gratuïta per part de la Generalitat de Catalunya.  
 

2. El 16 de novembre de 2022 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’acceptació de la cessió 
gratuïta de l’edifici dels antics jutjats de Granollers, a excepció de la tercera planta, aprovada per 
l’Ajuntament de Granollers en el Ple de 27 de setembre de 2022. 
 

3. El mateix Ple de 16 de novembre de 2022 va aprovar l’Avantprojecte de reforma de la seu dels 
antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal, el 
pressupost d’execució material estimat del qual és de 3.608.677,47€, i el pressupost d’execució 
per contracte estimat de 5.196.134,69€, IVA inclòs.  
 

4. D’acord amb l’Avantprojecte aprovat, per motius de planificació del finançament i de la inversió, el 
Consell Comarcal preveu abordar l’execució de les obres per fases. En la primera fase, es preveu 
incloure la rehabilitació dels elements estructurals de l’edifici, la construcció d’una nova planta i 
els treballs preliminars necessaris. En canvi, la redistribució interior de les plantes, l’adequació i 
equipament de les instal·lacions i la rehabilitació energètica de les façanes, s’abordaran més 
endavant. El pressupost d’execució per contracte estimat per a la fase 1 és d’1.933.202,38 €, IVA 
inclòs. 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=32


 
 
 

 

 
 

 
5. Així mateix, el pressupost previst per a la redacció dels projectes bàsic i executiu, inclosos els 

treballs previs necessaris és de 124.028,92 euros, IVA exclòs i de 150.075,00 euros, IVA inclòs. 
 

6. El 18 de novembre de 2022 l’arquitecta del Consell Comarcal va informar sobre la concurrència 
dels supòsits previstos per l’article 234.1 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, així com 
sobre la possibilitat de contractació conjunta prevista per l’article 234 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, per a la redacció de projecte i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la 
seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal. 
 

7. Tenint en compte el pressupost de l’actuació i el calendari previst per a la licitació conjunta de la 
redacció de projecte i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics 
jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal juntament amb el 
pla d’obra d’aquesta fase previst d’acord amb l’Avantprojecte aprovat, resulta un cost de redacció 
de projecte de 150.075,00 € durant l’exercici 2023 i un cost d’execució d’obres de 787.014,09 € 
durant l’exercici 2024 i de 1.146.188,29 € durant el 2025. 
 

8. Així doncs, la despesa de caràcter plurianual prevista per dur a terme l’Avantprojecte de reforma 
de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell 
Comarcal és la següent: 

 

Exercici 
Redacció projecte 

1a fase (IVA inclòs) 
Obres 1a fase (IVA 

inclòs) 
TOTAL 

2023 150.075,01 €  150.075,01 € 

2024  787.014,09 € 787.014,09 € 

2025  1.146.188,29 € 1.146.188,29 € 

TOTAL 150.075,01 € 1.933.202,38 € 2.083.277,39 € 

 
9. Atès que aquesta previsió de despesa supera els límits establerts a l’article 174.3 del TRLHL pel 

que fa als percentatges, motiu pel qual cal aprovar l’elevació d’aquests percentatges. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar l’elevació dels percentatges a què es refereix l’article 174.3 del TRLHL per afrontar el 

caràcter plurianual de les despeses derivades de la reforma de la seu dels antics jutjats de 
Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal. 
 

2. Aprovar el pla de despesa plurianual per a la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers 
per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal i adoptar el compromís següent de dotar 
l’aplicació pressupostària 90 92000 63200 del pressupost de despeses: 

 

Exercici Import total (IVA inclòs) 

2023 150.075,01 € 

2024 787.014,09 € 

2025 1.146.188,29 € 

TOTAL 2.083.277,39 € 

“ 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Títol 4rt del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, regula el 

pressupost i la despesa pública, i concretament, el Capítol 1r, Secció Segona es refereix 
als crèdits i a les modificacions d’aquests. 

 
2. D’acord amb l’article 172 de la llei abans esmentada, els crèdits per a despeses es 

destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual han estat autoritzats en el 



 
 
 

 

 
 

pressupost general de l’entitat local o les seves modificacions. I l’article 174, que és el 
que ens interessa per al present supòsit atès que regula les despeses plurianuals, 
disposa en el seu punt 2 el següent: 

 
“Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios 
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio 
ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes: 

 
a) Inversiones y transferencias de capital. 
b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y 

científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y 
de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a 
las normas del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año. 

c) Arrendamientos de bienes inmuebles. 
d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos 

autónomos. 
e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las 

corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.” 
 

I en aquest cas estem davant el supòsit de la lletra a). 
 
L’apartat 3 d’aquest article 174, afegeix que “3. El número de ejercicios a que pueden 
aplicarse los gastos referidos en los párrafos a), b) y e) del apartado anterior no será 
superior a cuatro. Asimismo, en los casos incluidos en los párrafos a) y e), el gasto que 
se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la 
cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se 
comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 
ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y cuarto, el 50 por ciento”. 
 
Tenint en compte que l’any en què es compromet la despesa, 2023, i les següents 
anualitats fins al 2025, l’import és més elevat que l’inicial i ha de ser el mateix per a cada 
exercici, és evident que es superen els percentatges abans esmentats. Per a aquest 
supòsit, l’apartat 5 del mateix article 174, preveu: “5. En casos excepcionales el  Pleno de 
la Corporación podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes 
a que se refiere el apartado 3 de este articulo” 
 
En termes similars es regula a les bases d’execució del pressupost comarcal 2022 en el 
seu article 33. 
 
Per tal de poder afrontar la despesa de caràcter plurianual prevista per dur a terme 
l’Avantprojecte de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació 
de la nova seu del Consell Comarcal, cal que el Ple aprovi l’elevació dels percentatges 
abans esmentats. 
 
L’òrgan competent per aprovar l’elevació d’aquests percentatges per afrontar la despesa 
plurianual és el Ple, d’acord amb l’article 174.5 del Text refós  de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 33 de les bases d’execució del pressupost comarcal 2022. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 



 
 
 

 

 
 

 
1. Aprovar l’elevació dels percentatges a què es refereix l’article 174.3 del TRLHL per 

afrontar el caràcter plurianual de les despeses derivades de la reforma de la seu dels 
antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal. 
 

2. Aprovar el pla de despesa plurianual per a la reforma de la seu dels antics jutjats de 
Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal de la primera fase i 
adoptar el compromís següent de dotar l’aplicació pressupostària 90 92000 63200 del 
pressupost de despeses: 
 

Exercici 
Import total (IVA 

inclòs) 

2023 150.075,01 € 

2024 787.014,09 € 

2025 1.146.188,29 € 

TOTAL 2.083.277,39 € 

” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 43.00 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 26 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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal 
Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, 
Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i 
Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, i Joan Pons Fiori; 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. 
 
 
2. Aprovar el Pla de contractació plurianual de les obres de reforma de la seu dels 
antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal. 
 
Llegida la proposta de Presidència, de 23 de novembre de 2022, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 23 de novembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 
següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de novembre de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acceptar la cessió 

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

 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=33


 
 
 

 

 
 

2. El 16 de novembre de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar 
l’avantprojecte de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la 
nova seu del Consell Comarcal, a l’Avinguda del Parc núm. 7. 

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

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

 
4. L’article 125.3 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, 

aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, preveu que: 
 

“Cuando se trata de obras que por su naturaleza o complejidad necesiten de la elaboración de dos o 
más proyectos específicos y complementarios, la parte de obra a que se refiera cada uno de ellos 
será susceptible de contratación independiente, siempre que el conjunto de los contratos figure 
un plan de contratación plurianual.” 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
3. Aprovar el pla de contractació plurianual de les obres de reforma de la seu dels antics jutjats de 

Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal, a l’Avinguda del Parc núm. 
7, elaborat pel Servei Comarcal d’Oficina Tècnica del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
inclosa la redacció del projecte de les obres de la 1a fase que es licita conjuntament amb les 
obres, d’acord amb l’article 234 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, d’acord amb el detall següent: 

 
 

Exercici 

Contracte mixt fase 1 
Obres no 

incloses en 1a 
fase (IVA 
exclòs) 

TOTAL (IVA 
exclòs) 

Redacció 
projecte 1a 
fase (IVA 
exclòs) 

Obres 1a fase 
(IVA exclòs) 

2023 124.028,93 €     124.028,93 € 

2024   650.424,87 €   650.424,87 € 

2025   947.263,05 € 876.407,43 € 1.823.670,48 € 

2026     876.407,43 € 876.407,43 € 

2027     943.823,41 € 943.823,41 € 

TOTAL 124.028,93 € 1.597.687,92 € 2.696.638,27 € 4.418.355,12 € 

 
4. Publicar el contingut d’aquest acord en el perfil de contractant del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 125.3 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions 

Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 

2. L’article 14.2 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 al Ple del 
Consell Comarcal 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 el pla de contractació plurianual de les obres de reforma de la seu dels antics 

jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal, a 
l’Avinguda del Parc núm. 7, elaborat pel Servei Comarcal d’Oficina Tècnica del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, inclosa la redacció del projecte de les obres de la 1a fase 
que es licita conjuntament amb les obres, d’acord amb l’article 234 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, d’acord amb el detall següent: 
 

Exercici 

Contracte mixt fase 1 
Obres no 

incloses en 1a 
fase (IVA 
exclòs) 

TOTAL (IVA 
exclòs) 

Redacció 
projecte 1a 
fase (IVA 
exclòs) 

Obres 1a fase 
(IVA exclòs) 

2023 124.028,93 €     124.028,93 € 

2024   650.424,87 €   650.424,87 € 

2025   947.263,05 € 876.407,43 € 1.823.670,48 € 

2026     876.407,43 € 876.407,43 € 

2027     943.823,41 € 943.823,41 € 

TOTAL 124.028,93 € 1.597.687,92 € 2.696.638,27 € 4.418.355,12 € 

 
2. Publicar el contingut d’aquest acord en el perfil de contractant del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 44.51 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 26 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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal 
Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, 
Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i 
Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, i Joan Pons Fiori; 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. 
 
 
3. Aprovar l’expedient de contractació mixta per a la redacció del projecte executiu i 
execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de 
Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de 
rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars 
necessaris), amb número d’expedient 2022-43-M. 
 
Llegida la proposta de Presidència, de 23 de novembre de 2022, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el Consell Comarcal, disposa 

actualment la seu al c/ Miquel Ricomà 46, de Granollers, en un edifici desfasat que ha 
quedat desbordat pel que fa a la seva capacitat. 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=34


 
 
 

 

 
 

 
Tenint en compte les necessitats actuals i futures del Consell Comarcal, es considera 
que el Consell Comarcal requereix disposar d’una nova seu orientada a les noves 
formes de treball i d’administració. 

 
Després d’avaluar diverses possibles alternatives materials per a la nova seu del 
Consell Comarcal, s’ha considerat que la més idònia és la reforma integral de l’edifici 
dels antics jutjats de Granollers, situat a l’avinguda del Parc, número 7. 

 
Aquest edifici es va construir entre el 1970 i el 1974 i compta amb una planta semi 
soterrada, planta baixa i tres plantes pis. Una part del sota coberta també té ús. 
 
Les superfícies construïdes es distribueixen tal i com segueix: 
 
Planta semi soterrani   539,02 m2 
Planta baixa    539,37 m2 
Planta primera    539,28 m2 
Planta segona    539,28 m2 
Planta tercera    539,28 m2 
Planta sota coberta   72,13 m2 
Total:     2.768,36 m2  

 
En consideració a la disponibilitat de finançament la reforma de l’edifici dels antics jutjats 
per a destinar-hi la seu del Consell Comarcal s’ha planificat per etapes, de manera que 
en una primera etapa es vol abordar la rehabilitació estructural de l’edifici juntament 
amb altres obres preparatòries necessàries per a la posterior implantació de l’ús 
administratiu. 

 
2. Per dur a terme tots aquests treballs, el Consell Comarcal ha elaborat l’avantprojecte 

que resulta necessari per a poder dur a terme la contractació conjunta de l’elaboració 
del projecte i d’execució de les obres de la primera fase. 
 
Aquest avantprojecte té per objecte la reforma de l’edifici dels antics jutjats de 
Granollers, per tal d’implantar-hi la nova seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
adaptant-lo a la normativa vigent. Aquesta reforma preveu l’enderroc de l’actual coberta 
plana, la construcció d’una nova planta remuntada sobre l’edifici existent per ampliar la 
superfície construïda de l’edifici, la redistribució interior de les plantes soterrani, baixa i 
primera per ajustar la distribució a les necessitats de l’entitat i la intervenció estructural 
necessària per assegurar-ne la seguretat estructural. 
 

3. El 16 de novembre de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar 
l’avantprojecte de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la 
implantació de la nova seu del Consell Comarcal, a l’Avinguda del Parc núm. 7. 
 

4. La 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació 
de la nova seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental consisteix essencialment en la 
rehabilitació estructural, la construcció d’una nova planta i els treballs preliminars 
necessaris i ha de ser objecte de contractació. 
 

5. La necessitat que es pretén satisfer de l’execució d’aquest contracte és la redacció 
experta del projecte executiu i execució de les obres que permeti dur a terme la 
rehabilitació estructural de l’edifici dels antics jutjats, la construcció d’una nova planta i 
els treballs preliminars necessaris, essencialment, a l’Avinguda del Parc núm. 7 de 



 
 
 

 

 
 

Granollers, per tal d’ubicar-hi, un cop acabades les obres que no formen part de la 
primera fase, la nova seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
Així mateix, es justifica la idoneïtat del contracte mixt de redacció del projecte i execució 
de les obres d’acord amb l’informe sobre la idoneïtat d’un contracte mixt per a la 
redacció del projecte executiu i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la 
seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell 
Comarcal (obres de rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs 
preliminars necessaris), que consta a l’expedient. 
 
De la mateixa manera, es justifica la contractació d’aquesta 1a fase de la reforma de la 
seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell 
Comarcal com a obra substancialment definida, d’acord amb l’article 13.3 de la LCSP, 
entenent com a tal “aquella obra que, essent part d’una obra més àmplia, té entitat per 
si mateixa, està degudament conclosa (encara que sigui part d’un tot) i constitueix una 
unitat funcional pròpia”. Aquesta definició d’obra substancialment definida figura a 
l’expedient 31/19 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat. Les obres 
previstes en aquesta primera fase tenen entitat per si mateixes i estaran degudament 
concloses un cop s’executin, d’acord amb les actuacions incloses en aquesta fase que 
detalla detingudament l’avantprojecte aprovat que acompanya l’expedient d’aquesta 
licitació. Alhora, si entenem “unitat” com a “qualitat d’allò que és un tot format de parts 
concordants”, d’acord amb el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, i “funcional” com 
a “perfectament adaptat a la funció que ha de fer”, d’acord amb aquest mateix 
diccionari, les obres que son objecte d’aquesta primera fase també poden considerar-se 
com una unitat funcional pròpia ja que les diferents parts que inclouen son concordants i 
s’adapten a la seva funció, d’acord amb l’avantprojecte aprovat. 
 
En tot cas, l’objecte del contracte i el seu contingut queden detallats al PPT que regula 
aquest contracte. 
 

6. L’objecte d’aquest contracte mixt és la redacció del projecte executiu i l’execució de les 
obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la 
implantació de la nova seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 
Consell Comarcal, d’ús principalment administratiu, consistent essencialment en la 
rehabilitació estructural, la construcció d’una nova planta i els treballs preliminars 
necessaris.  
 

7. El valor estimat de la contractació de la totalitat de les obres de l’Avantprojecte de 
reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu 
del Consell Comarcal s’ha determinat a partir del cost de les obres fixat en 
l’Avantprojecte: 

 

Exercici 

Contracte mixt fase 1 
Obres no 

incloses en 
1a fase (IVA 

exclòs) 

TOTAL (IVA 
exclòs) 

Redacció 
projecte 1a 
fase (IVA 
exclòs) 

Obres 1a fase 
(IVA exclòs) 

2023 124.028,93 €     124.028,93 € 

2024   650.424,87 €   650.424,87 € 

2025   947.263,05 € 876.407,43 € 1.823.670,48 € 

2026     876.407,43 € 876.407,43 € 

2027     943.823,41 € 943.823,41 € 

TOTAL 124.028,93 € 1.597.687,92 € 2.696.638,27 4.418.355,12 € 



 
 
 

 

 
 

€ 

 
Afegint en aquests costos la previsió d’un 20% de possibles modificacions en relació 
al contracte de la 1a fase, exclusivament, el valor estimat del contracte (VEC) resulta 
de 4.762.698,49 euros. Aquest és el valor estimat del contracte que s’ha tingut en 
compte per escollir el procediment de licitació aplicable al contracte i la publicitat a la 
que s’ha de sotmetre la licitació de la 1a fase. 
 
Així mateix, pel cas que en les obres posteriors a la 1a fase s’introduïssin 
modificacions dels contractes fins a un límit màxim legal del 20%, el valor estimat del 
conjunt de l’obra resultaria de 5.302.026,14 euros, import que no superaria el llindar 
previst per l’article 20.1 de la LCSP. 
 
Pel que fa al contracte de la 1a fase que és objecte de la present licitació, el valor 
estimat del contracte, IVA exclòs, és el següent: 

 

CONCEPTES IMPORT 

Pressupost del contracte 1.721.716,85 € 

Modificacions possibles (20%) 344.343,37 € 

Import per premis o primes a pagar als licitadors 0,00 € 

Import de les opcions eventuals 0,00 € 

Total del valor estimat  del contracte 2.066.060,22 € 
 

L’adjudicació del contracte d’aquesta 1a fase no generarà cap dret a l’eventual empresa 
adjudicatària en relació amb la licitació de la resta d’obres no incloses en la 1a fase, i no 
suposa en cap cas l’adjudicació de la resta de contractes més enllà de la corresponent a 
aquesta 1a fase.  
 

8. El pressupost de l’actuació es divideix en: 
 

a) Part 1. Pressupost per a la redacció del projecte de la fase 1. 
b) Part 2. Pressupost per a l’execució de les obres de la fase 1, que té caràcter d'import 

màxim que el contracte pot assolir per a aquesta part d’acord amb allò previst l’article 
234 de la LCSP. 

 
Pel que fa al pressupost per a la part 1 del contracte, de redacció del projecte, el preu de 
la redacció dels projectes bàsic i executiu i la realització dels treballs preliminars, d’acord 
amb l’estudi de costos del contracte, que s’incorpora a l’expedient d’aquesta licitació, és 
de 124.028,93 euros, IVA exclòs i 150.075,01 euros, IVA inclòs. Aquest preu es 
desglossa en: 

 
i) 18.769,50 € euros, IVA exclòs, per a la realització de treballs preliminars 
ii) 68.418,62 € euros, IVA exclòs, per a la redacció i entrega del projecte bàsic visat i els 

documents complementaris 
iii) 36.840,81 € euros, IVA exclòs, per a la redacció i entrega del projecte executiu visat. 

 
Tots aquests imports de la part 1 corresponent a la redacció del projecte s’han calculat 
tenint en compte els costos següents: 

 

Costos directes                91.884,89 €  

Costos indirectes i estructurals                21.774,65 €  

Benefici industrial                10.369,39 €  



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

En tot cas, aquest pressupost és millorable a la baixa, de manera que el preu del 
contracte per la part 1 del contracte, serà el que resulti de l’adjudicació. En aquest preu 
es consideren inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol naturalesa que siguin 
d’aplicació així com les despeses que s’originin per a l’empresa adjudicatària com a 
conseqüència del compliment de les obligacions previstes als plecs que regeixen aquest 
contracte. 

 
D’altra banda, l’import màxim previst per la part 2 del contracte, corresponent a 
l’execució d’obres de la 1a fase, d’acord amb el que recull el pressupost estimatiu per la 
fase 1 de L’AVANTPROJECTE DE REFORMA DE LA SEU DELS ANTICS JUTJATS DE 
GRANOLLERS PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA SEU DEL CONSELL 
COMARCAL, és  d’1.597.687,92 euros, IVA exclòs i 1.933.202,38 euros, IVA inclòs. 
Aquest preu s’ha calculat tenint en compte els costos següents: 

 

PEM Pressupost d’execució material         1.342.594,89 € 

DG Despeses generals (13%)  174.537,34 €  

BI Benefici industrial (6%)  80.555,69 €  

Pressupost del a part 2 – obres (IVA exclòs) 1.597.687,92 € 

IVA (21%)             335.514,46 € 

Pressupost de la part 2 - obres - PEC (IVA inclòs)  1.933.202,38 € 

 
Així doncs, tenint en compte les dues parts del contracte indicades, el pressupost base 
màxim, millorable a la baixa, del contracte és d’UN MILIÓ SET-CENTS VINT-I-UN MIL 
SET-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.721.716,84 €), 
IVA exclòs.  

 
Incloent l’IVA, aquest pressupost és el següent: 

 

Part 1, de redacció de projecte 124.028,92 € 

Part 2, d’execució d’obres         1.597.687,92 € 

Pressupost TOTAL (IVA exclòs)       1.721.716,84 € 

IVA (21%) 
361.560,54 € 

 

Pressupost TOTAL (IVA inclòs)  2.083.277,38 € 

 
9. El contracte entra en vigor l’endemà de la seva signatura i estén la seva durada fins a la 

finalització de les obres i l’entrega de la documentació de final d’obra corresponent, de 
conformitat amb els requisits establerts a la clàusula 11 del PPT que regeix aquest 
contracte, pel que fa als terminis d’execució dels treballs, si bé el termini d’execució de 
les obres podrà ser menor, segons el projecte executiu aprovat redactat per l’empresa 
contractista d’acord amb la seva oferta. 
 

Pressupost de la part 1 - redacció de projecte (IVA exclòs) 124.028,93 €  

IVA (21%) 26.046,08 €  

Pressupost de la part 1 - redacció de projecte (IVA inclòs) 150.075,01 €  



 
 
 

 

 
 

10. Per participar en aquesta licitació de valor estimat superior a 500.000 euros, IVA exclòs, 
els empresaris han d’acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència 
mitjançant l’aportació de la classificació empresarial següent: 
 
Grup: C) Edificacions 
Subgrup: 2. Estructures de fàbrica o formigó 
Categoria: 4 
 

11. Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació d’aquest contracte són els següents: 
 

1. Memòria-proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de 
valor 

Fins a 30 
punts 

2. Proposta tècnica quantificable amb criteris objectius: 

 a. Oferta econòmica Fins a 35 
punts 

b. Increment del període de garantia  Fins a 6 
punts 

c. Reducció del termini d’execució de les obres Fins a 4 
punts 

d. Adscripció d’una societat professional d'arquitectura Fins a 5 
punts 

e. Experiència en redacció de projectes similars que hagin obtingut 
alguna certificació voluntària de sostenibilitat 

Fins a 8 
punts 

f. Experiència en redacció de projectes similars en els quals s’hagi 
projectat una estructura de fusta  

Fins a 5 
punts 

g. Experiència en execució d’obres similars que hagin obtingut 
alguna certificació voluntària de sostenibilitat 

Fins a 4 
punts 

h. Experiència en execució d’obres similars en els quals s’hagi 
construït una estructura de fusta 

Fins a 3 
punts 

 70 punts 

Total: 100 punts 

 
12. Es preveu que el contracte pugui ser modificat en cas de què concorrin els supòsits 

següents: 
 
a) Per incorporació o supressió d’elements o partides d’obra 

 
En cas que, en fase de redacció de projecte, concorrin noves necessitats, ja sigui 
per incorporació o per supressió d’elements o partides d’obra que formen part de 
l’abast del projecte i les obres, i aquestes no estiguin recollides en els Plecs del 
contracte ni a la fase 1 prevista a l’avantprojecte aprovat que acompanya aquesta 
licitació, i puguin afectar al preu d’execució de l’obra, podrà proposar-se una 
modificació d’aquest contracte en el propi projecte, fins un màxim del 20% de 
l’import del preu del contracte, IVA exclòs. 

 
b) Per la redacció de projectes modificats 

 
En cas que durant l’execució de l’obra sorgeixi la necessitat de redactar un 
projecte modificat, podrà proposar-se una modificació d’aquest contracte, amb un 
import màxim del 20% del preu del contracte, IVA exclòs. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 



 
 
 

 

 
 

1. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE. 

 
2. Els Reglaments (UE) núm. 2017/2364, 2017/2365, 2017/2366 i 2017/2367, pels quals 

es modifiquen les Directives 2014/25/UE, 2014/24/UE, 2014/23/UE i 2009/81/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, respectivament, pel que fa als llindars d'aplicació en 
els procediments d'adjudicació de contractes. 

 
3. 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.  

 
4. El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública. 
 
5. El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 

pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (en endavant RGLCAP). 
 
6. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
7. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
8. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
9. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
10. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i els reglaments i 

les altres normes que la desenvolupen.  
 
11. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 
95/46/CE. 

 
12. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals. 
 
13. El Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre. 

 
14. L’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, la seu electrònica i el registre electrònic, publicada en el BOPB de 17 de febrer 
de 2014. 

 
15. El Reglament de factures del Consell Comarcal del Vallès Oriental publicat en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona de 2 de febrer de 2015. 
 
16. L’ordenança fiscal número 3, reguladora de la taxa per l’expedició de documents 

administratius aprovada, el 20 de novembre de 2013, pel Ple del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, i publicada al BOPB de 3 de febrer de 2014. 



 
 
 

 

 
 

 
17. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
 
18. La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i les normes que la desenvolupen. 
 
19. La Comissió de Govern té delegades les competències en matèria de contractació en 

virtut de l’acord del Ple del Consell Comarcal de 25 de setembre de 2019 publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 d’octubre de 2019.  
 

20. Tenint en compte que el valor estimat d’aquest contracte ascendeix a un import inferior 
als 9 milions d’euros, la competència per aprovar aquest contracte correspondria a la 
Comissió de Govern.  
 

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

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



 
 
 

 

 
 

del Consell Comarcal (obres de rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i 
treballs preliminars necessaris), en favor del Ple.  

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

2015, de règim jurídic del sector públic, i la motivació esmentada en el fonament de dret 
vint-i-dosè, la competència de la Comissió de Govern com a òrgan de contractació de 
l’expedient de contractació per a la redacció del projecte executiu i execució de les obres 
de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació 
de la nova seu del Consell Comarcal (obres de rehabilitació estructural, construcció 
d’una nova planta i treballs preliminars necessaris), número d’expedient 2022-43-M 
(X2022012035).  
 

2. Autoritzar la contractació de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics 
jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de 
rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris), 
d’acord amb l’article 13.3 de la LCSP i l’informe de motivació del contracte mixt emès pel 
cap de l’Àrea de Medi Ambient i Territori el 23 de novembre de 2022, per considerar-les 
obres substancialment definides, la conveniència de la contractació de les quals està 
justificada a l’apartat de necessitats a satisfer, idoneïtat del contracte i eficiència en la 
contractació de l’informe esmentat. 

 
3. Aprovar l’expedient de contractació mixta per a la redacció del projecte executiu i 

execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de 
Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de 
rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris), 
amb número d’expedient 2022-43-M (X2022012035), que està integrat pels documents 
següents: 

 
a) Les consultes preliminars del mercat per a la redacció del projecte i execució de les 

obres de la rehabilitació estructural, la construcció d’una nova planta i els treballs 
preliminars necessaris per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal, a 
l’avinguda del Parc núm. 7 de Granollers. 
 

b) L’informe sobre la idoneïtat d’un contracte mixt per a la redacció del projecte executiu 
i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de 
Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de 
rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars 
necessaris). 
 

c) L’informe de motivació del contracte mixt per a la redacció del projecte executiu i 
execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de 
Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de 
rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars 
necessaris). 
 

d) L’estudi de costos.  
 

e) El plec de prescripcions tècniques, que inclou, entre d’altres, l’avantprojecte. 
 



 
 
 

 

 
 

f) El plec de clàusules administratives particulars. 
 

g) L’informe d’Intervenció. 
 

h) L’informe jurídic preceptiu emès per la secretària accidental. 
 

4. Convocar la licitació per a l’adjudicació del contracte mitjançant el procediment obert i 
tramitació ordinària d’acord amb l’article 156 i següents 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. 
 

5. Condicionar els acords 3 i 4 a l’aprovació prèvia del pla de despesa plurianual 
corresponent. 

 
6. Aprovar el compromís de consignar en els pressupostos dels anys 2023 i posteriors 

l’import màxim necessari per a fer front a la contractació d’acord amb el que disposen els 
articles 117 i la disposició addicional tercera 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: 

 

Exercici 
Aplicació 

pressupostària 
TOTAL 

(IVA exclòs) 
TOTAL 

(IVA inclòs) 

2023 90 92000 63200 124.028,93 € 150.075,01 € 

2024 90 92000 63200 650.424,87 € 787.014,09 € 

2025 90 92000 63200 947.263,05 € 1.146.188,29 € 

TOTAL 90 92000 63200 1.721.716,85 € 2.083.277,39 € 

 
7. Condicionar els acords anteriors a l’aprovació del pla de contractació plurianual de les 

obres de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la 
nova seu del Consell Comarcal, d’acord amb l’article 125.3 del Reial decret 1098/2001, 
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, inclosa la redacció del projecte de les obres de la 1a fase que 
es licita conjuntament amb les obres, d’acord amb l’article 234 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, segons el detall següent: 

 

Exercici 

Contracte mixt fase 1 
Obres no 

incloses en 
1a fase (IVA 

exclòs) 

TOTAL (IVA 
exclòs) 

Redacció 
projecte 1a 
fase (IVA 
exclòs) 

Obres 1a fase 
(IVA exclòs) 

2023 124.028,93 €     124.028,93 € 

2024   650.424,87 €   650.424,87 € 

2025   947.263,05 € 876.407,43 € 1.823.670,48 € 

2026     876.407,43 € 876.407,43 € 

2027     943.823,41 € 943.823,41 € 

TOTAL 124.028,93 € 1.597.687,92 € 
2.696.638,27 

€ 
4.418.355,12 € 

 
8. Sotmetre l’adjudicació d’aquest contracte a la condició suspensiva de l’efectiva 

consolidació dels recursos que han de finançar-lo. 
 



 
 
 

 

 
 

9. Condicionar l’adjudicació d’aquest contracte a la inscripció en el Registre de la Propietat 
de Granollers del canvi de titularitat de les finques registrals número 52.558, 52.559, 
52.560, 52.561 i 52.562, a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
10. Publicar l'anunci de la licitació en el perfil del contractant i en la plataforma electrònica 

Vortal.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 46.10 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 26 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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal 
Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, 
Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i 
Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, i Joan Pons Fiori; 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. 
 
 
4. Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona corresponent a la línia de 
suport 1, del Programa general d'inversions 2020-2023 (PGI) per a la 1a fase de la 
reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu 
del Consell Comarcal. 
 
Llegida la proposta de Presidència, de 23 de novembre de 2022, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 23 de novembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 
següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 30 de juliol de 2020 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar l’acord núm. 95/20 

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

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

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

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

 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=35


 
 
 

 

 
 

4. El 2 de març de 2021 la Diputació de Barcelona va comunicar la finalització del tràmit de 
comunicació del formulari de conformitat presentat pel Consell Comarcal, sense incidència, 
segons consta en el Portal Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
9. El 23 de novembre de 2022 està previst sotmetre a aprovació per part del Ple del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental una proposta de modificació del pressupost de despeses 35/2022, 
amb una dotació pressupostària de 200.000 euros per a la nova seu. 

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

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

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

Any de periodificació Import sol·licitat (euros) 

2023 150.075,01 € 

2024 676.748,48 € 

TOTAL 826.823,49 € 

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

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



 
 
 

 

 
 

 
2. Tenint en compte que la sol·licitud de subvenció és de 826.823,49 euros, la competència 

per aprovar aquest contracte correspondria a la Comissió de Govern.  
 

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

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

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

2015, de règim jurídic del sector públic, i la motivació esmentada en el fonament de dret 



 
 
 

 

 
 

quart, la competència de la Comissió de Govern per a sol·licitar la subvenció a la 
Diputació de Barcelona corresponent a la línia de suport 1, del Programa general 
d'inversions 2020-2023 (PGI) per a la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats 
de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal. 
 

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

 

Any de periodificació Import sol·licitat (euros) 

2023 150.075,01 € 

2024 676.748,48 € 

TOTAL 826.823,49 € 

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

de Barcelona.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 51.47 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 26 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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal 
Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, 
Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i 
Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, i Joan Pons Fiori; 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 MEDI AMBIENT 
 
5. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura de la modificació 
del conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria amb 
l'Ajuntament de Vallgorguina per a incloure-hi la prestació d'assistència tècnica en 
matèria de medi ambient. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Medi Ambient, de 23 de novembre de 2022, que és la que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 16 de novembre de 2022, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi 

Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=36


 
 
 

 

 
 

El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Vallgorguina per a la prestació 
d’assistència tècnica en virtut del qual presta a l’Ajuntament assistència en matèria d’enginyeria a 
raó de 14,5 hores setmanals. 
 
El cost de l’assistència tècnica concertada es va fixar en 24.396,69 euros per a l’any 2022, import 
que l’Ajuntament havia d’abonar al Consell Comarcal per meitats iguals abans del 31 de gener i 
31 de juliol. 
 
El 10 de juliol de 2022 el senyor Daniel González Ubach, destinat entre d’altres serveis a 
l’assistència d’enginyeria a l’Ajuntament de Vallgorguina, va cessar la seva relació amb el Consell 
Comarcal.  
 
El 5 de setembre de 2022 es va incorporar la senyora Ingrid Iranzo Cid, destinada entre d’altres 
serveis a l’assistència d’enginyeria a l’Ajuntament de Vallgorguina. 
 
Per tant, el Consell Comarcal no va poder prestar l’assistència d’enginyeria convinguda entre l’11 
de juliol i el 4 de setembre de 2022. El cost proporcional del servei no prestat durant aquest 
període és de 3.743,05 euros. 
 
D’altra banda, el Reial decret-llei 18/2022, de 18 d’octubre, va aprovar una pujada addicional de 
l’1,5% de les retribucions del personal al servei del sector públic a fi de compensar els efectes de 
la inflació, amb efectes des de l’1 de gener de 2022. Aquesta pujada addicional suposa un 
increment del cost del servei de 365,95 euros. 
 
Per tant, el cost de l’assistència tècnica d’enginyeria pel 2022, resulta el següent: 
 

Costos del servei durant l’exercici 2022 
Import 

(euros anuals) 

Cost inicialment previst al conveni 24.396,69 euros 

Cost corresponent al període d’11/07/2022 a 4/09/2022 durant el 
qual no es va prestar el servei 

-3.743,05 euros 

Cost corresponent a la pujada addicional de l’1,5% de les 
retribucions del personal al servei del sector públic, durant els 
períodes en què s’ha prestat el servei 

309,80 euros 

TOTAL 20.963,44 euros 

 
Finalment, el 16 de novembre de 2022 l’Ajuntament de Vallgorguina ha sol·licitat al Consell 
Comarcal la modificació del conveni vigent per incorporar l’assistència tècnica en matèria de medi 
ambient a raó de 14 hores setmanals, a partir de l’1 de gener de 2023. 
 
El cost d’aquesta assistència de medi ambient per al 2023 amb una dedicació de 14 hores 
setmanals és de 25.445,84 euros, el qual s’haurà de revisar amb la corresponent pujada de les 
retribucions públiques només en el cas que s’incrementin addicionalment per sobre del 2,5% 
previst inicialment en els Pressupostos generals de l’Estat. 
 
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. Introduir al conveni amb l’Ajuntament de Vallgorguina, amb NIF P0829500H, les modificacions 

següents: 
 

a) En el pacte segon, apartat 1r, de manera que quedi redactat tal com segueix: 
 

“1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 



 
 
 

 

 
 

A) Pel que fa a l’assistència d’ENGINYERIA, les funcions desenvolupades per part del 
CONSELL COMARCAL són les següents: 

 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 

projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit 
de medi ambient i enginyeria 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’enginyeria sobre les activitats, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal 
en matèria d’enginyeria sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis 

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en 
l’àmbit d’enginyeria 

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors 
6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de 

l'enginyeria 
 
B) Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT, les funcions desenvolupades per part 

del CONSELL COMARCAL són les següents: 
 

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit 
del medi ambient 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria de medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal 
en matèria de medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis 

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit del medi 
ambient 

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors 
6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit del medi 

ambient” 
 

b) 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: 

 
- 14,5 hores setmanals a enginyeria 
- 14 hores setmanals a medi ambient a partir de l’1 de gener de 2023” 
 
 

c) En el pacte quart, els apartats 1r, 2n i 3r, de manera que quedin redactats tal com 
segueix: 

 
“1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència d’enginyeria 

prevista en el pacte segon és de 20.963,44 euros, tenint en compte que el Consell 
Comarcal no ha prestat l’assistència d’enginyeria convinguda entre l’11 de juliol i el 4 
de setembre de 2022 així com la pujada addicional de l’1,5% de les retribucions del 
personal al servei del sector públic aprovada pel Reial decret-llei 18/2022, de 18 
d’octubre. 

 
Establir el cost total de l’assistència tècnica per l’any 2023 en 51.075,17 euros, dels 
quals 25.629,33 euros corresponen a l’assistència d’enginyeria i 25.445,84 euros 
corresponen a la de medi ambient. Aquests costos s’hauran de revisar amb la 
corresponent pujada de les retribucions públiques només en el cas que s’incrementin 



 
 
 

 

 
 

addicionalment per sobre del 2,5% previst inicialment en els Pressupostos generals 
de l’Estat. 

 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 

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 
o altres disposicions que ho regulin. 

 
3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els 

punts 1 i 2 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol 
de cada anualitat. No obstant això, l’any 2022 abonarà 20.963,44 euros abans del 31 
de desembre.” 

 
 
2. Disminuir el dret reconegut de l’operació comptable 120220000453 en tres mil quatre-cents 

trenta-tres euros amb vint-i-cinc cèntims (3.433,25 euros) de l’aplicació pressupostària 
11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori. 
 

3. Aprovar el compromís d’ingrés de vint-i-cinc mil quatre-cents quaranta-cinc euros amb 
vuitanta-quatre cèntims (25.445,84 euros), corresponent a la modificació del conveni per 
afegir la dedicació de 14 hores setmanals en matèria de medi ambient a partir de l’1 de gener 
de 2023, a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i 
territori.” 

 

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: 
 
6. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi 

ambient a l’Ajuntament de Vallgorguina. 
 

7. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a prestació 
d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria amb l'Ajuntament de Vallgorguina per a 
incloure-hi la prestació d'assistència tècnica en matèria de medi ambient, d’acord amb el 
redactat següent:  

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal, assistit per la 
secretària del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
I de l’altra, el senyor Joan Mora Alsina, alcalde president de l’Ajuntament de Vallgorguina, assistit 
per la senyora Macarena Lupón Lorente, secretària de l’ajuntament. 
 

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. 



 
 
 

 

 
 

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar document, i  

 
 

M A N I F E S T E N 
 

6. Que el 21 de desembre de 2021 el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 
CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de Vallgorguina, en endavant l’AJUNTAMENT, vam 
formalitzar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria a raó 
de 14,5 hores setmanals, en endavant el CONVENI.  

 
7. Que el 16 de maig de 2022 l’Ajuntament de Vallgorguina ha ingressat al Consell Comarcal 

del Vallès Oriental l’import de 12.198,35 euros, corresponent al primer pagament del cost 
anual del conveni. 

 
8. Que durant el període entre l’11 de juliol i el 4 de setembre de 2022 el CONSELL 

COMARCAL no va poder prestar l’assistència d’enginyeria convinguda per manca de 
personal. 

 
9. Que l’AJUNTAMENT ha sol·licitat al CONSELL COMARCAL la prestació d'assistència 

tècnica en matèria de medi ambient a partir de l’1 de gener de 2023, amb una dedicació de 
14 hores setmanals. 

 
 

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

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
Per raó d’aquesta addenda es modifica el CONVENI entre el CONSELL COMARCAL i 
l’AJUNTAMENT per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d’enginyeria per a incloure-
hi la prestació d'assistència tècnica en matèria de medi ambient i regular llur règim econòmic. 
 
Segon. Contingut de la modificació 
 
1. Pel que fa al pacte primer, amb el títol Objecte, on diu: 

 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria 
del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Ha de dir: 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria 
i medi ambient del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 

 
 

2. Pel que fa al pacte segon, amb el títol Obligacions del CONSELL COMARCAL, on diu: 
 

1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions d’assistència tècnica 
en matèria d’enginyeria següents: 

 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit 
d’enginyeria. 
2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’enginyeria sobre les activitats, instal·lacions i establiments. 



 
 
 

 

 
 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal 
en matèria d’enginyeria sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis. 
4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit 
d’enginyeria. 
5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors. 
6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de 
l'enginyeria. 

 
2. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament 
executives així com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es 
podran desenvolupar sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació 
d’una assegurança de responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei 
comarcal. 
 
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 14,5 hores setmanals.  
 
4. 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. 

 
 

Ha de dir: 
 

1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 
A) Pel que fa a l’assistència d’ENGINYERIA, les funcions desenvolupades per part del 

CONSELL COMARCAL són les següents: 
 

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit 
de medi ambient i enginyeria 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’enginyeria sobre les activitats, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal 
en matèria d’enginyeria sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis 

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en 
l’àmbit d’enginyeria 

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors 
6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de 

l'enginyeria 
 
B) Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT, les funcions desenvolupades per part 

del CONSELL COMARCAL són les següents: 
 

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit 
del medi ambient 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria de medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal 
en matèria de medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis 

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit del medi 
ambient 



 
 
 

 

 
 

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors 
6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit del medi 

ambient 
 

2. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament 
executives així com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es 
podran desenvolupar sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació 
d’una assegurança de responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei 
comarcal. 

 
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: 

 
- 14,5 hores setmanals a enginyeria 
- 14 hores setmanals a medi ambient a partir de l’1 de gener de 2023.  

 
4. 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. 

 
 

3. Pel que fa al pacte quart, amb el títol Règim econòmic; on diu: 
 

1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el 
pacte segon és de 24.396,69 euros. 

 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 

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.  
 

3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els 
punts 1 i 2 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol 
de cada anualitat. 
 
Tanmateix, en cas que el Consell Comarcal obtingui recursos del Protocol general de 
la Diputació de Barcelona per a la prestació del servei que és objecte d’aquest 
conveni, l’import que ha d’abonar l’Ajuntament es reduirà amb la quantia que 
correspongui. 
 

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. 

 
Ha de dir:  
 

1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència d’enginyeria prevista 
en el pacte segon és de 20.963,44 euros, tenint en compte que el Consell Comarcal 
no ha prestat l’assistència d’enginyeria convinguda entre l’11 de juliol i el 4 de 
setembre de 2022 així com la pujada addicional de l’1,5% de les retribucions del 
personal al servei del sector públic aprovada pel Reial decret-llei 18/2022, de 18 
d’octubre.  

 
 El cost total de l’assistència tècnica per l’any 2023 és de 51.075,17 euros, dels quals 

25.629,33 euros corresponen a l’assistència d’enginyeria i 25.445,84 euros 
corresponen a la de medi ambient. Aquests costos s’hauran de revisar amb la 
corresponent pujada de les retribucions públiques només en el cas que s’incrementin 
addicionalment per sobre del 2,5% previst inicialment. 

 



 
 
 

 

 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 
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 
o altres disposicions que ho regulin. 

 
3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els 

punts 1 i 2 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol 
de cada anualitat. 

 
No obstant això, respecte el cost anual d’aquest conveni corresponent a l’any 2022,  
resta pendent d’abonament l’import de 8.765,09 euros a pagar abans del 31 de 
desembre de 2022. 

 
 Tanmateix, en cas que el Consell Comarcal obtingui recursos del Protocol general de 

la Diputació de Barcelona per a la prestació del servei que és objecte d’aquest 
conveni, l’import que ha d’abonar l’Ajuntament es reduirà amb la quantia que 
correspongui. 

 
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. 

 
 
Tercer. Conservació del CONVENI 
 
El contingut del CONVENI es manté vigent en tot allò que no hagi estat modificat per aquesta 
addenda. 
 
Quart. Vigència 
 
Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins a 
la finalització del conveni que modifica. 
 
Cinquè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta addenda 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Les parts, després de llegir l’addenda de modificació, mostren la seva conformitat, ratifiquen el 
seu contingut i la signen. ” 

 
 

3. Disminuir el dret reconegut de l’operació comptable 120220000453 en tres mil 
quatre-cents trenta-tres euros amb vint-i-cinc cèntims (3.433,25 euros) de l’aplicació 
pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori. 
 

4. Aprovar el compromís d’ingrés de vint-i-cinc mil quatre-cents quaranta-cinc euros 
amb vuitanta-quatre cèntims (25.445,84 euros), corresponent a la modificació del 
conveni per afegir la dedicació de 14 hores setmanals en matèria de medi ambient a 
partir de l’1 de gener de 2023, a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 
Assistència tècnica medi ambient i territori. 

 
5. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 

conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

6. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Vallgorguina. 
 

Aquest punt es troba enregistrat al minut 53.20 de la videoacta. 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=37


 
 
 

 

 
 

 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
6. Aprovar les bases reguladores i la convocatòria de processos de selecció i provisió 
per la cobertura de les places de personal laboral indefinit i personal funcionari de 
carrera corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 
incloent les places objecte d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 
28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 23 de novembre de 2022, que és la 
que segueix: 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
El 15 de novembre de 2022, el senyor Oscar Frías Pérez, cap de l'Àrea de Persones i 
Valors, ha emès informe en relació amb la proposta al Ple per acordar aprovar les bases 
reguladores i la convocatòria de processos de selecció i provisió per la cobertura de les 
places de personal laboral indefinit i personal funcionari de carrera corresponents a la 
modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 incloent les places objecte 
d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat. (consta a l’expedient X2022013793) 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova 

l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que les necessitats de recursos humans, 
amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de 
personal de nou ingrés seran objecte de l’Oferta pública d’ocupació, o mitjançant una 
altre instrument similar de gestió de la provisió de es necessitats de personal, el que 
comportarà l’obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les 
places compromeses i fins un deu per cent addicional, fixant el termini màxim per a la 
convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució de l’Oferta pública d’ocupació o 
instrument similar haurà de desenvolupar-se dins el termini de tres anys. 
 
L’Oferta pública d’ocupació o instrument similar s’aprovarà anualment pels òrgans de 
govern de les administracions públiques, es publicarà en el Diari oficial corresponent.  
 
L’Oferta pública d’ocupació o instrument similar podrà introduir mesures derivades de la 
planificació de recursos humans. 
 

2. L’article 91.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en 
relació amb l’article 100 de la mateixa norma, i l’article 287.2 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, segons els quals, d’acord amb llurs ofertes d’ocupació pública, les entitats locals 
han de seleccionar el personal per mitjà de convocatòria pública i dels sistemes de 
concurs, oposició i concurs oposició lliures. També ho disposa en el mateix sentit, 
l’article 63.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya 
aprovat pel Decret 214/1990, de 20 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. L’article 56.1 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals –en 
endavant, RPSEL- aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol, estableix l’oferta pública 
d’ocupació. 
 

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 103 del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 

214/1990, de 30 de juliol, preveu que correspon a l'entitat local determinar les escales, 
subescales, classes i categories des de les quals es pot accedir per promoció interna a les 
places que siguin objecte de convocatòria reservada per aquest torn.  

 
S'han de fer constar a les bases de la convocatòria les proves de què s'eximeix als 
aspirants o el temari que es redueix de l'existent a la convocatòria general, per haver-lo 
superat el personal promogut en accedir a la plaça que ocupa. 
 
En aquest sentit, l’article 77 del Reglamento general d’ingrés del personal al servei de 
l’Administració General de l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional 
dels funcionaris civils de la Administració general de l’Estat aprovat pel Reial decret 
364/1995, de 10 de març, estableix que en las convocatòries podrà establir l’exempció 
de proves sobre aquelles matèries que s’hagin acreditat suficientment els coneixements 
en las d’ingrés al cos o l’escala d’origen. 

 
8. L’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció 

de la temporalitat en l’ocupació pública, estableix pels processos d’estabilització 
d’ocupació temporal el següent:  
1.  Addicionalment al que s'estableix en els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de 

juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i 19.U.9 de la Llei 6/2018, 
de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, s'autoritza una 
taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de 
naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, 
plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans que estiguin 
contemplades en les diferents Administracions Públiques i estant dotades 
pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament 
almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020. 

 
Sense perjudici del que estableix la disposició transitòria primera, les places 
afectades pels processos d'estabilització prevists en els articles 19.U.6 de la Llei 
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, i 19.U.9 
de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, 
seran incloses dins del procés d'estabilització descrit en el paràgraf anterior, sempre 
que haguessin estat incloses en les corresponents ofertes d'ocupació pública 
d'estabilització i arribada la data d'entrada en vigor de la present Llei, no haguessin 
estat convocades, o havent estat convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir. 



 
 
 

 

 
 

2. Les ofertes d'ocupació que articulin els processos d'estabilització contemplats en 
l'apartat 1, així com el nou procés d'estabilització, hauran d'aprovar-se i publicar-se 
en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 2022 i seran coordinats per 
les Administracions Públiques competents. 
La publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les 
places incloses en les ofertes d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 31 de 
desembre de 2022. 

3. La resolució d'aquests processos selectius haurà de finalitzar abans del 31 de 
desembre de 2024. 

4. La taxa de cobertura temporal haurà de situar-se per sota del vuit per cent de les 
places estructurals. 

5. Amb la finalitat de permetre el seguiment de l'oferta, les Administracions Públiques 
hauran de certificar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a través de la Secretaria 
d'Estat de Pressupostos i Despeses, el nombre de places estructurals ocupades de 
manera temporal existent en cadascun dels àmbits afectats. 

 
9. La disposició addicional sexta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 

urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, estableix una 
convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada i que és 
la següent: 
 
Les Administracions Públiques convocaran, amb caràcter excepcional i d'acord amb el 
que es preveu en l'article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles places 
que, reunint els requisits establerts en l'article 2.1, haguessin estat ocupades amb 
caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016. 
Aquests processos, que es realitzaran per una sola vegada, podran ser objecte de 
negociació en cadascun dels àmbits territorials de l'Administració de l'Estat, Comunitats 
Autònomes i Entitats Locals i respectaran, en tot cas, els terminis establerts en aquesta 
norma. 

 
10. La disposició addicional octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 

urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, estableix una 
identificació de les places a incloure en les convocatòries de concurs i que és la 
següent: 
 
Addicionalment, els processos d'estabilització continguts en la disposició addicional 
sisena inclouran en les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural 
ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, 
anterior a l'1 de gener de 2016. 

 
11. L’article 54. d) del RPSEL, en referència a la competència del Ple per aprovar l’oferta 

pública d’ocupació. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 

 



 
 
 

 

 
 

Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar les bases reguladores i la convocatòria de processos de selecció i provisió per la 

cobertura de les places de personal laboral indefinit i personal funcionari de carrera 
corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 incloent les 
places objecte d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat.  

 
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ PER 
LA COBERTURA DE PLACES DE PERSONAL LABORAL INDEFINIT I PERSONAL FUNCIONARI 
DE CARRERA CORRESPONENTS A LA MODIFICACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA DE L’ANY 2022, 
ACORD DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL DE 25 DE MAIG DE 
2022, AMB LES PLACES OBJECTE D’ESTABILITZACIÓ SEGUINT LES PREVISIONS DE LA LLEI 
20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA 
TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA, I L’ESTABLIMENT EN BORSES DE TREBALL SI 
S’ESCAU. 
 
1. Objecte de les bases i la convocatòria 

 
Les bases regulen els processos selectius del Consell Comarcal del Vallès Oriental objecte d’aquesta 
convocatòria, que són els següents:  
 
45 Places corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de 2022, que van ser incloses 
pel procés d’estabilització per acord del Ple el 25 de maig de 2022, publicat al BOPB el 3 de juny de 
2022 CVE202210088553) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant DOGC) el 31 
de maig de 2022 (CVE-DOGC-A-22146152-2022).  
 
El contingut d’aquestes bases i aquesta convocatòria es publicarà íntegrament en el BOPB i al tauler 
d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal (en endavant seu electrònica). Així mateix, es 
publicarà en el DOGC fent constar la referència de la publicació al BOPB, i al Butlletí Oficial de l’Estat.  
 
Tot això, sense perjudici que també es puguin utilitzar altres mitjans de difusió. Els successius actes 
de tràmit del procés selectiu que no sigui preceptiu publicar-los en diaris oficials es publicaran a la seu 
electrònica i el nomenament com a personal funcionari de carrera de les persones seleccionades es 
publicarà en el BOPB.  
 
Les places per seleccionar i proveir estan distribuïdes segons els sistemes de selecció de  concurs-
oposició o concurs, segons les previsions de l’article 2 i de les disposicions addicionals 6 i 8 de la Llei 
20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació 
pública.  
 
Places subjectes al sistema de selecció de concurs oposició: 
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Local, Servei d’Ocupació.  

 
Retribució bruta anual any 2022: 32.825,02 € 

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

 
1. Planificació, seguiment i control del programa per garantir la seva execució  dins el termini i 

en la forma escaient (en temps i forma) segons l’Ordre que el regula. 
2. Selecció dels participants 
3. Gestió de la documentació del programa 
4. Manteniment de la traçabilitat de tota la documentació tècnica i el seu arxiu 



 
 
 

 

 
 

5. Elaboració de mecanismes de coordinació entre els agents i departaments que participin en el 
disseny i execució del projecte 

6. Elaboració de les actes de totes les reunions 
7. Gestió dels aplicatius dels programes CTR, GIA i Galileu 
8. Coordinació, seguiment i control de les feines dels treballadors contractats  
9. Licitació de la formació, dels espais i materials.  
10. Seguiment de la formació i documentació generada 
11. Orientació i assessorament dels participants: 

a. Identificació de les competències a millorar. 
b. Definició del pla de treball de l’itinerari de millora competencial. Acord de pactes i 

compromís del/de la participant. 
c. Activitats d’entrenament de competències. Individuals i grupals 
d. Seguiment i suport d’aspectes emocionals que poden interferir en la participació al 

programa. 
e. Identificació dels recursos i coneixements per a la recerca de feina de cada participant. 
f. Acompanyament presencial i per mitjans telemàtics. 
g. Informe individualitzat per a cadascun dels participants 

 
12. Elaboració de les memòries i documents de sol·licitud i de justificació del programa. 
13. Redacció de memòries i obtenció d’indicadors dels resultats  

 

 Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, escala d'administració general, 
administratiu/va de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 

 
Retribució bruta anual any 2022: 25.645,06 € 

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

 
1. Atendre la línia telefònica directa de l’àrea que prové de l’exterior i per tant suma totes les 

trucades. 
2. Atendre consultes procedents de ciutadans i altres administracions sobre l’estat de tramitació 

d’expedients. 
3. Donar suport al cap d’àrea (agenda, atenció de qüestions en la seva absència, redacció 

d’oficis, redacció d’informes, organització de reunions, controls d’assistència). 
4. Donar suport al servei d’assistència municipal als Ajuntaments en la coordinació del personal 

tècnic de l’àrea al qual te el lloc de treball principal fora de la seu del consell comarcal: 
atendre qüestions en la seva absència, organització d’agendes, atendre les seves demandes 
d’informació i de documentació mentre presten l’assistència tècnica als ajuntaments. 

5. Gestionar la ponència comarcal d’avaluació ambiental: elaborar les convocatòries, redactar 
els oficis i tramesa als ajuntaments, redactar les actes, sol•licitar informes d’altres 
administracions, organitzar els expedients, fer-ne, els seguiments, controlar els terminis, 
controlar el registre informàtic. 

6. Gestionar la taxa del servei integral de l’administració ambiental: elaborar els càrrecs  basant-
se en informes i gestionar-los amb la secretaria del consell comarcal i la diputació de 
Barcelona. 

7. Planificar i distribuir la feina entre el personal tècnic en relació a la Ponència Comarcal 
d’avaluació ambiental per tal que cada tècnic emeti els informes sobre els expedients, 
supervisar que ho facin en el termini establert i revisar els seus informes un cop redactats. 

8. Gestionar el pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) MUNICIPAL: revisió de la 
documentació que envia la Generalitat referent a la contractació i execució d’obres 
municipals, registre d’expedients, elaboració d’expedients, revisió de certificacions d’obra, 
introducció de dades a la plataforma EACAT, control del registre informàtic de les obres. 

9. Portar el control del registre general d’entrades i sortides de l’àrea i arxiu de documentació. 
10. Elaborar propostes per autoritzacions de despesa. 
11. Tramitar els expedients d’accés motoritzat al medi natural. 
12. Portar el control del registre informàtic d’avisos de rebuda de coreus de la documentació 

generada. 



 
 
 

 

 
 

13. Suport a la recepció i registre general de la seu del consell comarcal en funcions d’atenció al 
públic i registre de documents.  
  

 Una plaça d’enginyer/a tècnic/a, tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala 
d'administració general, tècnic/a de gestió de la plantilla del personal funcionari/ària de carrera del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i Territori com enginyer/a 
tècnic/a municipal als municipis de Cardedeu, la Roca del Vallès, Figaró-Montmany, Montseny, 
Fogars del Montclús i CCVOR. 

 
Retribució bruta anual any 2022: 35.082,80 € 

 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest llocs de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Li corresponen les funcions d'estudi, proposta, control, execució i/o inspecció referides a les 

activitats tècniques derivades d'una determinada titulació acadèmica. Els drets d’explotació 
de l’obra creada per raó de la seva relació funcionarial o laboral s’entenen cedits al Consell 
Comarcal en exclusiva i amb l’abast necessari per a l’exercici de l’activitat o prestació del 
servei. 

2. Realitzar informes per a la Ponència Ambiental Comarcal i assistir a les seves reunions. 
3. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de seguretat i medi ambient sobre les 

activitats (realitzar informes, elaborar programes, realitzar inspeccions i controls, atendre 
visites, assistir a reunions, etc). 

4. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de serveis i subministraments (preparació de 
plecs, seguiment de contractes, aprovació de factures, resolució d’incidències, etc). 

5. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de seguretat social i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis. 

6. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis. 

7. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar 
sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal i comarcal, en l’àmbit de medi 
ambient i enginyeria. 

8. Assistència tècnica als ajuntaments en temes diversos (eficiència energètica, elaboració 
d’ordenances, gestió de subvencions, col•laboració amb tècnics d’altres administracions, 
etc.). 

 

 Una plaça d’enginyer/a tècnic/a, com tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala 
d'administració general, tècnic/a de gestió de la plantilla del personal funcionari/ària de carrera del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i Territori com enginyer/a 
tècnic/a municipal de mobilitat a Caldes de Montbui i CCVOR.  

 
Retribució bruta anual any 2022:  35.082,80 € 

 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Li corresponen les funcions d'estudi, proposta, control, execució i/o inspecció referides a les 

activitats tècniques derivades d'una determinada titulació acadèmica. Els drets d’explotació de 
l’obra creada per raó de la seva relació funcionarial o laboral s’entenen cedits al Consell 
Comarcal en exclusiva i amb l’abast necessari per a l’exercici de l’activitat o prestació del 
servei. 

2. Realitzar informes per a la Ponència Ambiental Comarcal i assistir a les seves reunions. 
3. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de seguretat i medi ambient sobre les 

activitats (realitzar informes, elaborar programes, realitzar inspeccions i controls, atendre 
visites, assistir a reunions, etc). 

4. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de serveis i subministraments (preparació de 
plecs, seguiment de contractes, aprovació de factures, resolució d’incidències, etc). 



 
 
 

 

 
 

5. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de seguretat social i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis. 

6. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis. 

7. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar 
sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal i comarcal, en l’àmbit de medi 
ambient i enginyeria. 

8. Assistència tècnica als ajuntaments en temes diversos (eficiència energètica, elaboració 
d’ordenances, gestió de subvencions, col•laboració amb tècnics d’altres administracions, etc.  

 

 Una plaça d’enginyer/a tècnic/a, tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala 
d'administració general, tècnic/a de gestió de la plantilla del personal funcionari/ària de carrera del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i Territori com enginyer/a 
tècnic/a municipal a Montornès del Vallès, Tagamanent, i Santa Maria de Martorelles i CCVOR. 

 
Retribució bruta anual any 2022:  35.082,80 € 

 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Li corresponen les funcions d'estudi, proposta, control, execució i/o inspecció referides a les 

activitats tècniques derivades d'una determinada titulació acadèmica. Els drets d’explotació de 
l’obra creada per raó de la seva relació funcionarial o laboral s’entenen cedits al Consell 
Comarcal en exclusiva i amb l’abast necessari per a l’exercici de l’activitat o prestació del 
servei. 

2. Realitzar informes per a la Ponència Ambiental Comarcal i assistir a les seves reunions. 
3. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de seguretat i medi ambient sobre les 

activitats (realitzar informes, elaborar programes, realitzar inspeccions i controls, atendre 
visites, assistir a reunions, etc). 

4. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de serveis i subministraments (preparació de 
plecs, seguiment de contractes, aprovació de factures, resolució d’incidències, etc). 

5. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de seguretat social i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis. 

6. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis. 

7. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar 
sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal i comarcal, en l’àmbit de medi 
ambient i enginyeria. 

8. Assistència tècnica als ajuntaments en temes diversos (eficiència energètica, elaboració 
d’ordenances, gestió de subvencions, col•laboració amb tècnics d’altres administracions, 
etc.).  
 

 Una plaça d’enginyer/a tècnic/a, tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala 
d'administració general, tècnic/a de gestió de la plantilla del personal funcionari/ària de carrera del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i Territori com enginyer/a 
tècnic/a municipal a Sant Fost de Campsentelles, Vallromanes i CCVOR. 

 
Retribució bruta anual any 2022: 35.082,80 € 
   
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 

següents: 
 

1. Li corresponen les funcions d'estudi, proposta, control, execució i/o inspecció referides a les 
activitats tècniques derivades d'una determinada titulació acadèmica. Els drets d’explotació de 
l’obra creada per raó de la seva relació funcionarial o laboral s’entenen cedits al Consell 
Comarcal en exclusiva i amb l’abast necessari per a l’exercici de l’activitat o prestació del 
servei. 

2. Realitzar informes per a la Ponència Ambiental Comarcal i assistir a les seves reunions. 



 
 
 

 

 
 

3. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de seguretat i medi ambient sobre les 
activitats (realitzar informes, elaborar programes, realitzar inspeccions i controls, atendre 
visites, assistir a reunions, etc). 

4. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de serveis i subministraments (preparació de 
plecs, seguiment de contractes, aprovació de factures, resolució d’incidències, etc). 

5. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de seguretat social i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis. 

6. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis. 

7. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar 
sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal i comarcal, en l’àmbit de medi 
ambient i enginyeria. 

8. Assistència tècnica als ajuntaments en temes diversos (eficiència energètica, elaboració 
d’ordenances, gestió de subvencions, col•laboració amb tècnics d’altres administracions, 
etc.). 
 

 Una plaça d’enginyer/a tècnic/a, tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala 
d'administració general, tècnic/a de gestió de la plantilla funcionari/ària de carrera del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i Territori com enginyer/a tècnic/a 
municipal a Caldes de Montbui i CCVOR.  

 
Retribució bruta anual any 2022: 35.082,80 € 

 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Li corresponen les funcions d'estudi, proposta, control, execució i/o inspecció referides a les 

activitats tècniques derivades d'una determinada titulació acadèmica. Els drets d’explotació de 
l’obra creada per raó de la seva relació funcionarial o laboral s’entenen cedits al Consell 
Comarcal en exclusiva i amb l’abast necessari per a l’exercici de l’activitat o prestació del 
servei. 

2. Realitzar informes per a la Ponència Ambiental Comarcal i assistir a les seves reunions. 
3. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de seguretat i medi ambient sobre les 

activitats (realitzar informes, elaborar programes, realitzar inspeccions i controls, atendre 
visites, assistir a reunions, etc). 

4. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de serveis i subministraments (preparació de 
plecs, seguiment de contractes, aprovació de factures, resolució d’incidències, etc). 

5. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de seguretat social i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis. 

6. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis. 

7. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar 
sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal i comarcal, en l’àmbit de medi 
ambient i enginyeria. 

8. Assistència tècnica als ajuntaments en temes diversos (eficiència energètica, elaboració 
d’ordenances, gestió de subvencions, col•laboració amb tècnics d’altres administracions, 
etc.).  
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Persones i Valors. 
 
Retribució bruta anual any 2022: 32.825,02 € 

 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Fer els contractes laborals. 



 
 
 

 

 
 

2. Fer altes i baixes a la seguretat social. 
3. Gestionar IT per sistema red. 
4. Gestionar el projecte treball i formació. 
5. Control assistència a la feina i formació. 
6. Control de les vacances.  
7. Detecció i control dels d’EPIS necessaris. 
8. Gestionar la nòmina i incidències. 
9. Preparació de notificacions.  
10. Coordinació de prevenció de riscos laborals. 
11. Selecció del personal.  
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àmbit Autonomia- Gestor/a PIA (II) de l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat. 

 
Retribució bruta anual any 2022: 32.597,94 € 

  
1. Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 

següents: 
 

2. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis socials 
de Catalunya 2010-2013. 

3. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial. 
4. 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. 
5. 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. 

6. 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. 

7. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

8. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions 
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
12. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
13. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
14. Gestionar prestacions d'urgència social. 
15. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
16. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 
17. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i 
familiar de persones afectades per causes judicials.  
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’àmbit Autonomia- Gestor/a PIA (I) de l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat a 
l’Àmbit Autonomia- Gestor/a PIA (I) . 



 
 
 

 

 
 

 
Retribució bruta anual any 2022: 32.597,94 € 

 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis socials 

de Catalunya 2010-2013. 
2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions 
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 
16. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i 
familiar de persones afectades per causes judicials.  
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com treballador/a social de l’Àrea de 
Polítiques Socials i d'Igualtat (SEAIA).  
 
Retribució bruta anual any 2022: 34.672,32 € 
   
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 

 
Li correspon la realització d'activitats administratives; direcció administrativa, gestió, estudi i proposta; 
preparació de normativa; elaboració d'informes; inspecció, execució i control. Serveis socials bàsics 
propis Llei 12/2007 de 11 d'octubre de serveis socials. Acord de zonificació. 
 

1. Realitzar el seguiment de menors tutelats amb família extensa amb caire permanent  
2. Realitzar intervencions educatives intensives en nuclis de família extensa (nous acolliments, 

situacions de conflictes, valoracións de la situació del nucli,...)  
3. Realitzar visites a domicili dels usuaris i entrevistes amb els usuaris (acollidors) i menors  



 
 
 

 

 
 

4. Realitzar reunions i trucades de coordinació amb els serveis de la xarxa que intervenen en els 
casos en els quals intervinc.  

5. Planificar les intervencions educatives en els nuclis familiars  
6. Programar les intervencions d'acord amb la planificació del cas. Registrar les intervencions 

realitzades. Coordinar amb altres membres de l'equip casos en comú  
7. Participar en la supervisió de casos  
8. Gestions relatives a expedients de menors al Sini@  
9. Realitzar el seguiment de menors amb expedient de risc, amb Compromís Socioeducatiu  
10. Supervisar visites biològiques  
11. Informar del seguiment i de la situació dels menors en alt risc o tutelats per mitjà de 

l'elaboració d'Informes de Seguiment, Informes Proposta, Informes d'expedients econòmics i 
documents administratius (COSE, permisos,...)  

12. Participar en les reunions d'equip  
13. Reportar totes i cada una de les tasques que es realitzen durant la jornada laboral (Project 

Mànager)  
 
 

 Una plaça de tècnic/a superior del grup de classificació A1, escala d'administració general, 
tècnic/a superior de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com pedagog/a de seguiment (I) de 
l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat (SEAIA).  
 
Retribució bruta anual any 2022: 36.125,20 € 

 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis socials 

de Catalunya 2010-2011. 
2. Col•laborar en la prevenció i detecció de les situacions de risc i de desemparament d’infants 

del territori. 
3. Informació i orientació general sobre temes relacionats amb la problemàtica dels menors en 

situació de risc o de desemparament, especialment quant a recursos públics o privats al seu 
abast.  

4. Orientar, diagnosticar, proposar mesures i elaborar programes individuals de tractament.  
5. Fer el seguiment i control dels tractaments i de les mesures assistencials siguin prestats amb 

mitjans propis o aliens.  
6. Col•laborar amb les corporacions locals i entitats públiques i privades del seu àmbit territorial 

en les tasques de detecció, prevenció, informació, valoració, tractament i integració del 
menor.  

7. Les funcions de suport comunitari. 
8. Les funcions de col•laboració institucional. 
9. Les funcions de suport dels EAIA a professionals. 
10. Realitzar seguiment de les mesures de protecció, dels menors tutelats per la Generalitat. 
11. Proposar canvis de mesura de protecció si és necessari. 
12. Proposar mesures de protecció. 
13. Coordinar amb els serveis que intervenen amb la família i/o menor. 
14. Informar de la situació del menor i/o família a la Generalitat. 
15. Realitzar intervenció amb el menor. 
16. Realitzar intervenció amb les famílies dels menors. 
17. Proposar i revisar el règim de contactes entre el menor i la seva família.  
18. Reportar totes i cada una de les tasques que es realitzen durant la jornada laboral (Project 

Mànager)  
 

 

 Una plaça de tècnic/a superior del grup de classificació A1, escala d'administració general, 
tècnic/a superior de la plantilla del personal funcionari/ària de carrera del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental adscrita a l’Àrea de Serveis Jurídics (Gestió econòmica).  

 
Retribució bruta anual any 2022: 36.888,76 € 



 
 
 

 

 
 

   
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Confeccionar, analitzar i tramitar el pressupost del CCVO. 
2. Confeccionar, analitzar i tramitar la seva comptabilització de la nòmina al programa de 

comptabilitat. 
3. Suport a les justificacions dels expedients de les subvencions i convenis. 
4. Tramitació de les dades estadístiques del consell comarcal a les diferents administracions. 
5. Registrar, analitzar, tramitar la gestió del patrimoni. Aquesta amb la incorporació de 

l’interventor es torna a activar. 
6. Coordinació amb les àrees en temes d’intervenció. 
7. Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels contractes amb 

tercers que aquests requereixen. 
8. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com 

elaborar bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca encomanada. 
9. Gestionar totes aquelles incidències que afectin  la gestió del personal del seu àmbit.  

 

 Una plaça de tècnic/a superior del grup de classificació A1, escala d'administració general, 
tècnic/a superior de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Serveis Jurídics. 
 
Retribució bruta anual any 2022: 36.271,64 € 
 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Redactar i revisar expedients de contractació (plecs, actes, acords, contractes, informes, 

entre d’altres). 
2. Redactar i revisar convenis. 
3. Redactar i revisar bases per a l’atorgament de subvencions i els respectius acords. 
4. Redactar i revisar ordenances, fiscals i reglamentàries.  
5. Redactar, analitzar i revisar recursos administratius. 
6. Redactar i revisar escrits d’al•legacions i altra documentació jurídica . 
7. Examinar i contestar recursos administratius. 
8. Cerca de doctrina, jurisprudència i legislació per orientar els serveis comarcals. 
9. Elaborar i obrir expedients sancionadors, i en matèria de responsabilitat patrimonial. 
10. Redactar informes jurídics. 
11. Assistir jurídicament a ajuntaments i altres ens en el marc de convenis de col•laboració. 
12. Interlocutor amb tercers sobre els temes pels quals se li faculti. 
13. Analitzar i preparar expedients judicials. 
14. Analitzar i orientar jurídicament les propostes de les àrees del CCVOR. 
15. Redactar propostes, dictàmens i acords dels òrgans de govern del CCVOR. 
16. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.  

 

 Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, escala d'administració general, 
administratiu/va de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a la Gerència com administratiu/va (I) de l’Oficina Comarcal d'Habitatge.  
 
Retribució bruta anual any 2022:  25.645,06 € 
   
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Tramitar els expedients de l'Àrea de Serveis a la persona i fer el seguiment dels mateixos 

d'acord amb les directrius i els procediments establerts. 
2. Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit 

d’adscripció per a les que estigui facultat/da. 
3. Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives 

als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents. 



 
 
 

 

 
 

4. Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció. 
5. Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc. 

així com amb altres departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les 
tasques assignades. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i 
confidencialitat en relació a aquestes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva 
relació laboral/funcionarial amb la Corporació. 

9. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.  
 

 Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, escala d'administració general, 
administratiu/va de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Serveis Personals, Ensenyament.  
 
Retribució bruta anual any 2022: 30.175,32 € 

 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Tramitar  els expedients de l'Àrea de Serveis a la persona i fer el seguiment dels mateixos 

d'acord amb les directrius i els procediments establerts. 
2. Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit 

d’adscripció per a les que estigui facultat/da. 
3. Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives 

als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents.  
4. Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció. 
5. Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc. 

així com amb altres departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les 
tasques assignades. 

6. 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.  

7. 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. 

8. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i 
confidencialitat en relació a aquestes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva 
relació laboral/funcionarial amb la Corporació. 

9. Programar i fer les inspeccions de les instal•lacions juvenils i el seguiment dels expedients. 
10. Gestió de les rutes de transport escolar. 
11. Gestió altres i baixes de transport escolar. 
12. Elaboració documentació i suport licitació transport escolar. 
13. Seguiment incidències transport escolar.  
14. Elaborar llistat dels rebuts del transport escolar i seguiment dels impagats. 
15. Tramitar els ajuts individuals de transport escolar. 
16. Elaborar els calendaris mensuals del transport escolar. 
17. Recopilar i introduir les dades del transport escolar a l’aplicatiu del departament 

d’ensenyament. 
18. Assistir a alguna de les comissions de garanties d’admissió d’educació. 
19. Posar en marxa el programa d’educació viària. 
20. Atendre les consultes telefòniques de consum i tramitar-les a l’aplicatiu on-line.  



 
 
 

 

 
 

21. Atendre personalment les visites setmanals de consum per recollir documentació i informar 
els usuaris dels seus drets i deures. 

22. Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com mantenir 
actualitzat l’arxiu, arxivant i classificant documents i  correspondència i preparar les 
transferències per a l’arxiu definitiu segons els criteris fixats de gestió documental.  

 

 Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, escala d'administració general, 
administratiu/va de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a la Gerència com administratiu/va (II) de l’Oficina Comarcal d'Habitatge.  

 
Retribució bruta anual any 2022: 25.645,06 € 

 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Tramitar els expedients de l'Àrea de Serveis a la persona i fer el seguiment dels mateixos 

d'acord amb les directrius i els procediments establerts. 
2. Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit 

d’adscripció per a les que estigui facultat/da. 
3. Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives 

als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents. 
4. Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció. 
5. Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc. 

així com amb altres departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les 
tasques assignades. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i 
confidencialitat en relació a aquestes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva 
relació laboral/funcionarial amb la Corporació. 

9. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.  
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Serveis Personals àmbit Joventut.  
 
Retribució bruta anual any 2022: 31.388,34 € 
  
Les funcions que es desenvoluparan en aquest llocs de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Dissenyar, programar, planificar, executar i coordinar els programes i actuacions a dur a 

terme des del Servei Comarcal de joventut, col•laborant en l’elaboració de noves línies 
d’actuació i avaluant-ne l’execució amb l’objectiu d’establir les millores necessàries, assumint 
totes les tasques derivades d’aquesta activitat. 

2. Donar suport als professionals i als ajuntaments de la comarca en el desenvolupament de les 
polítiques locals de joventut. 

3. Oferir, proposar i planificar la formació als professionals de la comarca. 
4. Optimitzar i oferir als municipis els recursos supramunicipals en matèria de joventut existent, 

d’acord amb els eixos del Pla Nacional de Joventut. 
5. Coordinar i fer seguiment de la tasca de l’oficina jove del Vallès Oriental. 
6. Vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria de joventut, especialment en l`àmbit 

de les competències que com a Servei Comarcal de Joventut es tenen delegades: accions de 



 
 
 

 

 
 

seguiment de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys i 
les actuacions d’execució de la competència delegada en matèria d’instal•lacions juvenils.  

7. Programar plenaris tècnics i polítics amb els professionals i responsables de joventut de la 
comarca. 

8. Coordinar els grups de treball comarcal en l’àmbit de joventut. 
9. Coordinar i coorganitzat la Fira Guia’t fira d’orientació acadèmica. 
10. Coordinar la xarxa  de transició Escola Treball del Vallès Oriental. 
11. Donar suport tècnic a l’àrea de Serveis Personals. 
12. Reforçar i interlocutor amb la direcció general de joventut i l’oficina del Pla jove de diputació 

de Barcelona. 
13. Dur a terme, elaborar, coordinar, supervisar, el protocol d’Intervenció estratègica de joventut 

en concordança amb el Pla Nacional de Joventut de Catalunya. 
14. Assistir i/o organitzar reunions de coordinació de la Xarxa de Serveis Comarcals de Joventut 

de la Província de Barcelona de Barcelona.  
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal funcionari/ària de carrera del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental adscrita a l’Àrea de Serveis Personals, assistència tècnica de l’Àmbit de Joventut. 
 
Retribució bruta anual any 2022: 28.639,30 € 

 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest llocs de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Dissenyar, programar, planificar, executar i coordinar els programes i actuacions a dur a 

terme des del Servei Comarcal de joventut, col•laborant en l’elaboració de noves línies 
d’actuació i avaluant-ne l’execució amb l’objectiu d’establir les millores necessàries, assumint 
totes les tasques derivades d’aquesta activitat. 

2. Donar suport als professionals i als ajuntaments de la comarca en el desenvolupament de les 
polítiques locals de joventut. 

3. Oferir, proposar i planificar la formació als professionals de la comarca. 
4. Optimitzar i oferir als municipis els recursos supramunicipals en matèria de joventut existent, 

d’acord amb els eixos del Pla Nacional de Joventut. 
5. Coordinar i fer seguiment de la tasca de l’oficina jove del Vallès Oriental. 
6. Vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria de joventut, especialment en l`àmbit 

de les competències que com a Servei Comarcal de Joventut es tenen delegades: accions de 
seguiment de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys i 
les actuacions d’execució de la competència delegada en matèria d’instal•lacions juvenils.  

7. Programar plenaris tècnics i polítics amb els professionals i responsables de joventut de la 
comarca. 

8. Coordinar els grups de treball comarcal en l’àmbit de joventut. 
9. Coordinar i coorganitzat la Fira Guia’t fira d’orientació acadèmica. 
10. Coordinar la xarxa de transició Escola Treball del Vallès Oriental. 
11. Donar suport tècnic a l’Àrea de Serveis Personals. 
12. Reforçar i interlocutor amb la direcció general de joventut i l’oficina del Pla jove de diputació 

de Barcelona. 
13. Dur a terme, elaborar, coordinar, supervisar, el protocol d’Intervenció estratègica de joventut 

en concordança amb el Pla Nacional de Joventut de Catalunya. 
14. Assistir i/o organitzar reunions de coordinació de la Xarxa de Serveis Comarcals de Joventut 

de la Província de Barcelona de Barcelona.  
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal funcionari/ària de carrera del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental adscrita a la Gerència com arquitecte/a tècnic/a de l’Oficina Comarcal d’Habitatge.  
 
Retribució bruta anual any 2022: 34.777,46 €  
  
Les funcions que es desenvoluparan en aquest llocs de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 



 
 
 

 

 
 

1. Analitzar i diagnosticar la situació de l’habitatge al municipi dintre dels plans locals 
d’habitatge.  

2. Planificar i redactar objectius, programes i estratègies d'actuació dintre dels plans locals 
d'habitatge.  

3. Elaborar i redactar informes tècnics i inspeccions en l’àmbit d’habitatge.  
4. Organitzar i controlar els procediments referents a l’àmbit d’habitatge.  
5. Informar i assessorar sobre temes relacionats amb l’habitatge. 

 
Places subjectes al sistema de selecció de concurs, valoració de mèrits. 
 

 Una plaça d’enginyer/a tècnic/a,  tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala 
d'administració general, tècnic/a de gestió de la plantilla del personal funcionari/ària de carrera del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i Territori com enginyer/a 
tècnic/a al CCVOR.  

 
Retribució bruta anual any 2022: 39.387,10 € 
 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest llocs de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Li corresponen les funcions d'estudi, proposta, control, execució i/o inspecció referides a 

les activitats tècniques derivades d'una determinada titulació acadèmica. Els drets 
d’explotació de l’obra creada per raó de la seva relació funcionarial o laboral s’entenen 
cedits al Consell Comarcal en exclusiva i amb l’abast necessari per a l’exercici de 
l’activitat o prestació del servei. 

2. Realitzar informes per a la Ponència Ambiental Comarcal i assistir a les seves reunions. 
3. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de seguretat i medi ambient sobre les 

activitats (realitzar informes, elaborar programes, realitzar inspeccions i controls, atendre 
visites, assistir a reunions, etc). 

4. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de serveis i subministraments (preparació 
de plecs, seguiment de contractes, aprovació de factures, resolució d’incidències, etc). 

5. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria de seguretat social i medi ambient sobre les obres i infraestructures de 
companyies de serveis. 

6. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis. 

7. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal i comarcal, en 
l’àmbit de medi ambient i enginyeria. 

8. Assistència tècnica als ajuntaments en temes diversos (eficiència energètica, elaboració 
d’ordenances, gestió de subvencions, col•laboració amb tècnics d’altres administracions, 
etc.)  
 

 Una plaça d’arquitecte/a tècnic/a, tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala 
d'administració general, tècnic/a de gestió de la plantilla del personal funcionari/ària de 
carrera del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i Territori 
com arquitecte/a tècnic/a de l’Àrea al CCVOR.  
 
Retribució bruta anual any 2022: 39.387,10 € 

    
Les funcions que es desenvoluparan en aquest llocs de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, 

programes, actuacions, ordenances, subvencions i contractes de serveis en l’àmbit de 
l’arquitectura als ajuntaments. 

2. Inclou la redacció de plecs de clàusules per contractes de l’Administració i d’informes 
previs a la contractació i de proposta de resolució. Redacció i d’ordenances municipals 
relatives a obres i col•laboració en la redacció d’altres, com per exemples les fiscals. 



 
 
 

 

 
 

3. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
d’arquitectura sobre les obres, infraestructures, instal•lacions i establiments, tant de 
promoció privada, com municipals, com a instància de les companyies de serveis. Dur a 
terme gestions amb les companyies i gestionar i aprovar econòmicament.  

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls. Redacció de plans 
promoguts per l’ajuntament, seguiment, redactar propostes de resolució, coordinar la 
seva tramitació amb altres administracions, assessorar i informar els ciutadans, al 
respecte.  

5. Atendre consultes presencials i escrites de ciutadans i de membres de l’equip de govern 
dels ajuntaments.  

6. Informar llicències d’obres majors i menors, fiscalitzar les comunicacions d’obres i 
primeres ocupacions, tramitar expedients de protecció de la legalitat urbanística i de 
gestió urbanística als ajuntaments. Redacció d’informes, propostes de resolució i exercici 
de l’activitat inspectora. 

7. Suport al personal dels ajuntaments. 
8. Tramitar les cèdules d’habitabilitat de segona ocupació que es registren d’entrada a 

l’oficina Local d’Habitatge que es registren d’entrada a l’oficina local d’habitatge del 
consell comarcal, incloent-hi l’entrada de dades al programa específic, la redacció 
d’informes de requeriment de dades i de cartes de tramesa de documentació particulars i 
a altres administracions, la proposta de resolució de l’expedient i l’atenció de consultes 
relacionades.  

9. Tramitar els expedients de sol•licitud d’ajuts de rehabilitació d’habitatge que es registren 
d’entrada a l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal, incloent l’entrada de dades 
al programa específic, la redacció d’informes de requeriment de dades i de cartes de 
tramesa de documentació a particulars i a altres administracions, la proposta de resolució 
de l’expedient, la inspecció dels immobles i l’atenció de consultes relacionades. 

10. Redactar els informes semestrals i anuals de l’activitat de l’Oficina Local d’Habitatge del 
Consell Comarcal del Vallès i de renovació de convent amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 

11. Revisar la documentació presentada al consell comarcal pels ajuntaments de la comarca 
referida al PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), redactar informes de 
requeriment de dades, atendre les consultes relacionades i efectuar inspeccions de les 
obres. Redacció d’informes de despeses de manteniment i gestions amb altres àrees per 
sol•licitar la subvenció corresponent a la seva línia de manteniment.  

12. Revisar i proposar l’aprovació o denegació de les factures presentades pels proveïdors 
del consell comarcal.  

13. Fiscalitzar el servei de neteja de les seus del Consell i de l’Arxiu Comarcal, efectuant 
controls de qualitat i comprovant l’assistència dels treballadors externs i el compliment del 
contracte de l’empresa encarregada del servei pel que fa a les tasques i freqüències amb 
què es realitzen i la presentació de la documentació requerida.  

14. Gestionar el manteniment de la seu del Consell Comarcal, dur a terme el control de la 
correcta prestació del servei de manteniment per part de l’empresa contractada, requerir-
la quan es produeixin avaries o defectes a les seves instal•lacions per tal que procedeixi a 
la seva reparació i sol•licitar pressupostos quan es necessari.  

15. Efectuar estudis per dur a terme obres a la seu del Consell Comarcal i sol•licitar 
pressupostos a proveïdors. Control d’execució d’obres efectuades a l’edifici del consell, 
gestions amb les empreses que hi intervenen.  

16. Participació com a membre del tribunal en processos de selecció de personal del Consell 
Comarcal i com a membre de la mesa de contractació en els contractes de serveis 
efectuats.  

 

 Una plaça d’enginyer/a tècnic/a,  tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala 
d'administració general, tècnic/a de gestió de la plantilla del personal funcionari/ària de 
carrera del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i Territori 
com enginyer/a tècnic/a municipal a les Franqueses del Vallès, Martorelles i Santa Maria de 
Martorelles i la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Vallès Oriental. 

 
Retribució bruta anual any 2022: 35.082,80 € 

 



 
 
 

 

 
 

Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents:  
 
1. Li corresponen les funcions d'estudi, proposta, control, execució i/o inspecció referides a 

les activitats tècniques derivades d'una determinada titulació acadèmica. Els drets 
d’explotació de l’obra creada per raó de la seva relació funcionarial o laboral s’entenen 
cedits al Consell Comarcal en exclusiva i amb l’abast necessari per a l’exercici de 
l’activitat o prestació del servei. 

2. Realitzar informes per a la Ponència Ambiental Comarcal i assistir a les seves reunions. 
3. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de seguretat i medi ambient sobre les 

activitats (realitzar informes, elaborar programes, realitzar inspeccions i controls, atendre 
visites, assistir a reunions, etc). 

4. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de serveis i subministraments (preparació 
de plecs, seguiment de contractes, aprovació de factures, resolució d’incidències, etc). 

5. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria de seguretat social i medi ambient sobre les obres i infraestructures de 
companyies de serveis. 

6. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis. 

7. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal i comarcal, en 
l’àmbit de medi ambient i enginyeria. 

8. Assistència tècnica als ajuntaments en temes diversos (eficiència energètica, elaboració 
d’ordenances, gestió de subvencions, col•laboració amb tècnics d’altres administracions, 
etc.)  

  

 Una plaça de tècnic/a superior del grup de classificació A1, escala d'administració general, 
tècnic/a superior de la plantilla del personal funcionari/ària de carrera del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i Territori, Gestió energètica. 
 
Retribució bruta anual any 2022:  36.519,86 € 
 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 

1. Seguiment de la facturació relativa als contractes de subministrament d’energia i 
resolució d’incidències amb les empreses comercialitzadores d’energia. 

2. Revisió dels contractes de subministrament d’energia. 
3. Identificació de desajustos i propostes d’optimització. 
4. Proposta de bones pràctiques, mesures d’estalvi i mesures de millora de l’eficiència 

energètica. 
5. Auditoria energètica d’equipaments i instal·lacions. 
6. Qualsevol altra relacionada amb la gestió i millora de l’eficiència energètica; projectes i 

serveis propis de l’Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal. 
 

 Una plaça d’ administratiu/va del grup de classificació C1, escala d'administració general, 
d’administratiu/va de la plantilla del personal  laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat àmbit Autonomia.  
 
Retribució bruta anual any 2022: 25.645,06 € 

  
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Realització de tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió 

administrativa superior; comprovació de documentació. 
2. Tasques de tràmit i redacció 
3. Suport mecanogràfic 
4. Equip d'oficines, Informàtica bàsica i càlcul; Informació i despatx al públic.  



 
 
 

 

 
 

5. Transferència de documentació a l'Arxiu General.  
6. Suport i suplències en els períodes d’absència del lloc d'atenció al públic i registre. 
7. Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels contactes 

amb tercers que aquests requereixen.  
8. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com 

elaborar bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca  encomanada.  
9. Gestionar totes aquelles incidències que afectin a la gestió del personal del seu àmbit.  

 

 Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, escala d'administració general, 
administratiu/va de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat, Serveis Socials Bàsics del municipi 
de Sant Pere de Vilamajor.  

 
Retribució bruta anual any 2022: 25.645,06 € 
  

Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Realització de tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió 

administrativa superior; comprovació de documentació. 
2. Tasques de tràmit i redacció. 
3. Suport mecanogràfic. 
4. Equip d'oficines, Informàtica bàsica i càlcul; Informació i despatx al públic.  
5. Transferència de documentació a l'Arxiu General.  
6. Suport i suplències en els períodes d’absència del lloc d'atenció al públic i registre. 
7. Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels contactes 

amb tercers que aquests requereixen.  
8. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com 

elaborar bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca  encomanada.  
9. Gestionar totes aquelles incidències que afectin la gestió del personal del seu àmbit.  

 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com 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) a l 'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat.  
 
Retribució bruta anual any 2022: 34.445,38 € 

 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 

socials de Catalunya 2010-2013. 
2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 



 
 
 

 

 
 

8. 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. 

9. 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. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 
16. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.  
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com treballador/a social (II) als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de la Roca del Vallès. 
 
Retribució bruta anual any 2022: 34.445,38 € 
   
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 

socials de Catalunya 2010-2013. 
2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 



 
 
 

 

 
 

15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 
altres que li siguin atribuïdes. 

16. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.  
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com treballador/a social dels 
Serveis Socials Bàsics del municipi de Vallromanes. 
 
Retribució bruta anual any 2022: 34.445,38 € 

  
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 

socials de Catalunya 2010-2013. 
2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 
16. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials. 

 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com educador/a social als Serveis 
Socials Bàsics del municipi de Vilanova del Vallès.  
 
Retribució bruta anual any 2022: 34.445,38 € 



 
 
 

 

 
 

  
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 

socials de Catalunya 2010-2013. 
2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 
16. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.  

 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com Treballador/a social als Serveis 
Socials Bàsics del municipi de l'Ametlla del Vallès. 
 
Retribució bruta anual any 2022: 34.445,38 € 
    
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 

socials de Catalunya 2010-2013. 
2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 
16. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.  
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com Educador/a social (I) als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de la Roca del Vallès.  
 
Retribució bruta anual any 2022: 34.445,38 € 

  
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 

socials de Catalunya 2010-2013. 
2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. 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. 



 
 
 

 

 
 

9. 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. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 
16. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.  
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com treballador/a social (I) als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de la Roca del Vallès. 
 
Retribució bruta anual any 2022: 34.445,38 € 
 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 

socials de Catalunya 2010-2013. 
2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 
16. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.  

 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com Educador/a social als Serveis 
Socials Bàsics del municipi de Vallgorguina.  

 
La plaça es correspon amb l’atenció dels Serveis Socials Bàsics del Baix Montseny (Campins, 
Fogars de Montclús, Gualba, Montseny, Sant Esteve de Palautordera i Vallgorguina). 
 
Retribució bruta anual any 2022: 34.445,38 € 
 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 

socials de Catalunya 2010-2013. 
2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 
16. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.  
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com treballador/a social I dels 
Serveis Socials Bàsics dels municipis del Baix Montseny (Gualba, Montseny, Fogars de 
Montclús, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i Campins). 
 
Retribució bruta anual any 2022: 34.445,38 € 



 
 
 

 

 
 

  
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 

socials de Catalunya 2010-2013. 
2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 
16. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.  
 

 Una plaça al 75% de la jornada de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala 
d'administració general, tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental al  adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com 
treballador/a social II als Serveis Socials Bàsics dels municipis del Baix Montseny (Gualba, 
Montseny, Fogars de Montclús, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i Campins).  
 
Retribució bruta anual any 2022:  25.833,97 €  
 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 

socials de Catalunya 2010-2013. 
2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 
16. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.  
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com educador/a social a l’Àrea de 
Polítiques Socials i d'Igualtat (SEAIA).  
 
Retribució bruta anual any 2022: 34.672,32 € 

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

 
1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 

socials de Catalunya 2010-2013. 
2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. 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. 



 
 
 

 

 
 

9. 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. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 
16. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials. 

17. Reportar totes i cada una de les tasques que es realitzen durant la jornada laboral 
(Project Mànager).  

 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com educador/a social als Serveis 
Socials Bàsics dels municipis d'Aiguafreda, Figaró-Montmany i Tagamanent a l'Àrea de 
Polítiques Socials i d'Igualtat.  
 
Retribució bruta anual any 2022: 34.445,38 € 
 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 

socials de Catalunya 2010-2013. 
2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 



 
 
 

 

 
 

16. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.  
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com Polítiques Socials i d'Igualtat 
àmbit Autonomia- Gestor/a PIA (III).  
 
Retribució bruta anual any 2022:  32.597,94 € 
  
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 

1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 
socials de Catalunya 2010-2013. 

2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions 
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 
16. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació 
personal i familiar de persones afectades per causes judicials.  

 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com educador/a social (II) als 
Serveis Socials Bàsics del municipi de la Roca del Vallès. 
 
Retribució bruta anual any 2022:  34.445,38 € 
 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 



 
 
 

 

 
 

 
1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 

socials de Catalunya 2010-2013. 
2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 
16. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.  
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com treballador/a social als Serveis 
Socials Bàsics dels municipis de Cànoves i Samalús i Sant Fost de Campsentelles.  
 
Retribució bruta anual any 2022: 34.445,38 € 
 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 

socials de Catalunya 2010-2013. 
2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.    
12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 
16. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials. 

  

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com educador/a social als Serveis 
Socials Bàsics del municipi de Vallromanes. 
 
Retribució bruta anual any 2022: 27.556,28 € 

         
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 

socials de Catalunya 2010-2013. 
2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
3. 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. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 



 
 
 

 

 
 

11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 
tecnològica i residencial.    

12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 
16. 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. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.  
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat, Àmbit d’Igualtat.  
 
Retribució bruta anual any 2022: 33.537,62 € 
         
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Gestionar, articular i fer el seguiment del Pla Comarcal d’Immigració i Ciutadania que 

inclou: 
2. El  Servei de primera acollida a l’àmbit local de Catalunya.  
3. El treball amb els/les professionals de la comarca per a la recollida de necessitats i per a 

l’establiment de línies de treball comunes.  
4. El servei d’interpretació lingüística.  
5. El servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria adreçat als professionals dels 

ajuntaments, que comprèn la gestió de les sol•licituds, el seguiment del servei i la 
planificació i organització de les sessions de formació i capacitació. 

6. Gestionar, articular i fer el seguiment del programa de Dona que inclou: 
7. El Servei Comarcal d’Informació i Atenció de la Dona (SIAD). 
8. L’atenció directa a les dones com a part del SIAD.  
9. Coordinació i seguiment de les atencions directes. 
10. Planificació i organització de sessions formatives. 
11. Coordinació amb els/les professionals que presten el servei d’assessorament jurídic i 

psicològic del SIAD.   
12. El Servei d’acolliment i atenció a les urgències per a dones que pateixen violència 

masclista i pels seus fills i filles. 
13. El treball amb els/les professionals del territori per establir línies d’actuació comunes.  
14. Assessorament tècnic als/les professionals de l’ABSS.  
15. Dinamitzar i impulsar la coordinació i la col•laboració amb els grups i les organitzacions 

de dones, i treballar en la prevenció de la violència masclista.  
16. Servei de teleassistència mòbil per a dones que pateixen violència de gènere (AtenPro). 
17. Xarxa supramunicipal d’abordatge integral de la violència masclista al Vallès Oriental  
18. Protocol marc d’atenció de la violència masclista del Vallès Oriental. 
19. Gestionar i articular les polítiques d’igualtat segons el marc normatiu: 
20. Diagnòstic, elaboració, participació i avaluació del Pla comarcal d’Igualtat de gènere. 
21. Diagnòstic, elaboració, participació i avaluació el Pla Intern d’Igualtat de gènere. 
22. Participació del Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de 

situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres 
discriminacions a la feina. 

23. Desenvolupament del SAI (Servei d’Atenció Integral) comarcal i acompanyament amb els 
municipis de l’àrea bàsica de serveis socials resta de municipis del Vallès Oriental en la 
implementació d’accions i/o polítiques LGTBI. 

24. Gestió i seguiment de les línies anteriors respecte a: 
25. Licitacions dels serveis, seguiment dels contractes, coordinacions amb les empreses 

proveïdores dels serveis, 



 
 
 

 

 
 

26. Fitxes corresponents del Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. 

27. Fitxes corresponents del Contracte Programa amb l’Institut Català de les Dones.  
28. Justificacions i memòries dels Contractes Programes. 
29. Control del pressupost i despeses dels serveis.  
30. Sol•licitud de subvencions de la Diputació de Barcelona, implementació de les accions, 

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

processos i als serveis que presta el Consell Comarcal.   
32. Interlocució amb altres administracions en el desenvolupament de les funcions anteriors: 

Institut Català de les Dones, Diputació de Barcelona, Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, Ajuntaments, SOC.  
 

 Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, 
tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Serveis Personals, àmbit ocupació juvenil de l’Àrea de Serveis 
Personals.  
 
Retribució bruta anual any 2022: 28.639,30 € 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb tasques 
següents: 
 
1. Dissenyar, programar, planificar, executar i coordinar els programes i actuacions a dur a 

terme des del Servei Comarcal de joventut, col•laborant en l’elaboració de noves línies 
d’actuació i avaluant-ne l’execució amb l’objectiu d’establir les millores necessàries, 
assumint totes les tasques derivades d’aquesta activitat. 

2. Donar suport als professionals i als ajuntaments de la comarca en el desenvolupament de 
les polítiques locals de joventut. 

3. Oferir, proposar i planificar la formació als professionals de la comarca. 
4. Optimitzar i oferir als municipis els recursos supramunicipals en matèria de joventut 

existent, d’acord amb els eixos del Pla Nacional de Joventut. 
5. Coordinar i fer seguiment de la tasca de l’oficina jove del Vallès Oriental. 
6. Vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria de joventut, especialment en 

l`àmbit de les competències que com a Servei Comarcal de Joventut es tenen delegades: 
accions de seguiment de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen 
menors de 18 anys i les actuacions d’execució de la competència delegada en matèria 
d’instal•lacions juvenils.  

7. Programar plenaris tècnics i polítics amb els professionals i responsables de joventut de 
la comarca. 

8. Coordinar els grups de treball comarcal en l’àmbit de joventut. 
9. Coordinar i coorganitzat la Fira Guia’t fira d’orientació acadèmica. 
10. Coordinar la xarxa de transició Escola Treball del Vallès Oriental. 
11. Donar suport tècnic a l’àrea de Serveis Personals. 
12. Reforçar i interlocutor amb la direcció general de joventut i l’oficina del Pla jove de 

diputació de Barcelona. 
13. Dur a terme, elaborar, coordinar, supervisar, el protocol d’Intervenció estratègica de 

joventut en concordança amb el Pla Nacional de Joventut de Catalunya. 
14. Assistir i/o organitzar reunions de coordinació de la Xarxa de Serveis Comarcals de 

Joventut de la Província de Barcelona de Barcelona.  
 

 Una plaça de tècnic/a superior del grup de classificació A1, escala d'administració general, 
tècnic/a superior de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat com pedagog/a de seguiments (II) 
de l’Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat (SEAIA).  
 
Retribució bruta anual any 2022: 36.125,20 € 

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



 
 
 

 

 
 

Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis socials 
de Catalunya 2010-2011. 
1. Col•laborar en la prevenció i detecció de les situacions de risc i de desemparament 

d’infants del territori. 
2. Informació i orientació general sobre temes relacionats amb la problemàtica dels menors 

en situació de risc o de desemparament, especialment quant a recursos públics o privats 
al seu abast.  

3. Orientar, diagnosticar, proposar mesures i elaborar programes individuals de tractament.  
4. Fer el seguiment i control dels tractaments i de les mesures assistencials siguin prestats 

amb mitjans propis o aliens.  
5. Col•laborar amb les corporacions locals i entitats públiques i privades del seu àmbit 

territorial en les tasques de detecció, prevenció, informació, valoració, tractament i 
integració del menor.  

6. Les funcions de suport comunitari. 
7. Les funcions de col•laboració institucional. 
8. Les funcions de suport dels EAIA a professionals. 
9. Realitzar seguiment de les mesures de protecció, dels menors tutelats per la Generalitat. 
10. Proposar canvis de mesura de protecció si és necessari. 
11. Proposar mesures de protecció. 
12. Coordinar amb els serveis que intervenen amb la família i/o menor. 
13. Informar de la situació del menor i/o família a la Generalitat. 
14. Realitzar intervenció amb en menor. 
15. Realitzar intervenció amb les famílies dels menors. 
16. Proposar i revisar el règim de contactes entre el menor i la seva família.  
17. Reportar totes i cada una de les tasques que es realitzen durant la jornada laboral 

(Project Mànager).  
 

2. Requisits de participació de les persones aspirants  
 

Per ser admès/a en els processos selectius, les persones aspirants han de reunir en la data de 
tancament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits  fixats a l’article 56 del 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 (en endavant TREBEP) amb les especificacions següents: 

 
d) 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. 

 
e) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 

 
f) 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: 

 
 

DENOMINACIÓ DEL LLOC 
 

TITULACIÓ D’ACCÉS 

Administratiu/va (C1)  Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Superior o titulació 
equivalent. 

Arquitecte/a tècnic/a (A2) 
Grau universitari aparellador/a, arquitecte/a tècnic/a, o 
en arquitectura tècnica i edificació o titulació  
equivalent. 



 
 
 

 

 
 

Educador/a social de SSBB (A2) Grau en Educació social o habilitat professional. 

Educador/a social SEAIA (A2) Grau en Educació social o habilitat professional. 

Enginyer/a tècnic/a (A2)  
Grau universitari en Enginyeria tècnica o titulació 
equivalent. 

Gestor/a Pia (A2) 
Graduat/da en Treball Social o titulació equivalent o 
Graduat/da en Educació Social o habilitats 
professionals. 

Pedagog/a SEAIA (A1)  Grau en Pedagogia o titulació equivalent 

Tècnic/a de gestió de Joventut (A2) 
Grau universitari o titulació equivalent (preferentment 
en l’àmbit de les ciències socials). 

Tècnic/a de Joventut, assistència tècnica (A2)  
Grau universitari o titulació equivalent (preferentment 
en l’àmbit de les ciències socials). 

Tècnic/a de Joventut, àmbit ocupació juvenil (A2)  
Grau universitari o titulació equivalent (preferentment 
en l’àmbit de les ciències socials). 

Tècnic/a gestió àmbit RRHH (A2)  
Grau universitari o titulació equivalent (preferentment 
en l’àmbit de les, relacions laborals, ciències socials i 
jurídiques). 

Tècnic/a gestió Àmbit Igualtat de Gènere i Immigració 
(A2)  

Grau universitari o titulació equivalent ( preferentment 
en l’àmbit de les ciències socials) 
 

Tècnic/a superior de gestió energètica (A1) 

Grau universitari en ciències ambientals, biologia, 
enginyeria   de l’energia,  eficiència energètica,   
energies   renovables,   enginyeria   elèctrica, 
enginyeria industrial o altra titulació equivalent. 

Tècnic/a  superior de gestió econòmica (A1)  
Grau universitari en economia o equivalent 
(preferentment en l’àmbit econòmic). 

Tècnic/a superior jurista (A1) Grau universitari en Dret o titulació equivalent. 

Treballador/a social de SEAIA (A2)  Grau en Treball Social o titulació equivalent. 

Treballador/a social de SSBB (A2)  Grau en Treball Social o titulació equivalent. 

 
g) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 



 
 
 

 

 
 

h) 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.  

 
i) Pels llocs de treball adscrits a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat i de l’Àrea de Serveis 

Personals s’haurà d’aportar una declaració responsable mitjançant jurament o promesa de no 
haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual 
(segon Annex XII) 

 
Els aspirants que no disposen 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.  

 
3. Presentació de les sol·licituds  
 
3.1. Sol·licitud 

 
El Consell Comarcal disposa d’un model oficial de sol·licitud d’admissió a convocatòries de selecció 
de personal que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell Comarcal www.vallesoriental.cat 
(Sol·licitud d’admissió a convocatòries de selecció de personal). 
 
Per a cadascun dels processos selectius les persones aspirants hauran de presentar una única 
sol·licitud de participació per cada plaça a què es vulgui presentar.  
 
La sol·licitud és una declaració responsable de complir els requisits de la convocatòria referida a la 
data en què finalitza el termini de presentació.  
 
Així mateix, inclou l’espai per relacionar els mèrits al·legats en el moment de presentació de la 
sol·licitud i que són els valorables a la fase de concurs. 
 
En presentar la sol·licitud cal indicar a l’assumpte el nom/denominació de la plaça/procés de 
selecció en què manifesta que vol participar i el número d’expedient corresponent. Tot d’acord 
amb el detall següent:  

 
Places subjectes al sistema de selecció de concurs oposició: 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
Places subjectes al sistema de selecció de concurs de valoració de mèrits: 
 
 

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA 
 

NÚMERO D’EXPEDIENT 

Una plaça d'enginyer tècnic/a A2 de l’Àrea de Medi Ambient i Territori.                        X2022009542 

Una plaça d'arquitecte/a tècnic/a A2 de l’Àrea de Medi Ambient i Territori                        X2022009545 

Una plaça d'enginyer/a tècnic A2 (Les Franqueses del Vallès, Santa Maria de 
Martorelles, i la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental del Vallès Oriental) 
l’Àrea de Medi Ambient i Territori.                       

X2022009552 

 
DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA 
 

NÚMERO 
D’EXPEDIENT 

Una plaça de tècnic/a de gestió A2, de l’Àrea de Desenvolupament Local, Servei 
d’Ocupació. 

X2022009420 

Una plaça d’administratiu/va C1 de l’Àrea de Medi Ambient i Territori.                      X2022009441 

Una plaça d'enginyer/a tècnic/a A2,  (Cardedeu, La Roca del Vallès, Figaró-Montmany, 
Montseny, Fogars de Montclús i al Consell Comarcal) de l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori.                       

X2022009445 

Una plaça d'enginyer/a tècnic/a  de mobilitat A2 (Caldes de Montbui i al Consell 
Comarcal) de l’Àrea de Medi Ambient i Territori.                        

X2022009452 

Una plaça d'enginyer/a tècnic A2 ( Montornès del Vallès, Tagamanent, Santa Maria de 
Martorelles, i al Consell Comarcal) de l’Àrea de Medi Ambient i Territori.                        

X2022009455 
 

Una plaça d'enginyer/a tècnic/a A2 (Sant Fost de Campsentelles, Vallromanes i al 
Consell Comarcal) de l’Àrea de Medi Ambient i Territori.                       

X2022009456 

Una plaça d'enginyer/a tècnic/a A2 (Caldes de Montbui i al Consell Comarcal) de l’Àrea 
de Medi Ambient i Territori.                        

X2022009459 

Una plaça de tècnic/a de gestió A2 de l’Àrea de Persones i Valors. X2022009462 

Una plaça de tècnic/a de gestió A2 (Autonomia-gestor PIA ii) de l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat. 

X2022009470 

Una plaça de tècnic/a de gestió A2 (Autonomia-gestor PIA i) de l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat. 

X2022009475 

Una plaça de treballador/a social A2 (SEAIA) de l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat. 

X2022009479 

Una plaça de tècnic superior A1 (pedagog/a de seguiment i SEAIA) de l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat. 

X2022009483 

Una plaça de tècnic/a superior A1 (gestió econòmica) de l’Àrea de Serveis Jurídics. X2022009485 

Una plaça de tècnic/a superior A1 (jurista) de l’Àrea de Serveis Jurídics. X2022009489 

Una plaça d'administratiu/va C1 (Oficina Comarcal d'Habitatge) Gerència. X2022009494 

Una plaça d'administratiu/va C1 (Ensenyament) Àrea de Serveis Personals. X2022009497 

Una plaça d'administratiu/va C1 (Oficina Comarcal d'Habitatge II) Gerència. X2022009502 

Una plaça de tècnic/a de gestió A2 (joventut) de l’Àrea de Serveis Personals. X2022009506 

Una plaça de tècnic/a de gestió A2 (Assistència tècnica de joventut) de l’Àrea de 
Serveis Personals. 

X2022009508 

Una plaça d'arquitecte/a tècnic/a A2 (Oficina Comarcal d'Habitatge) Gerència. X2022009540 



 
 
 

 

 
 

Una plaça tècnic/a superior A1 (Gestió energètica) de l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori.                        

X2022009554 

Una plaça d'administratiu/va C1 (Àmbit d’autonomia) de l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat. 

X2022009556 

Una plaça d'administratiu/va C1 (Serveis Socials Bàsics de Sant Pere de 
Vilamajor) de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

X2022009558 

Una plaça d'educador/a social A2 (Serveis Socials Bàsics del municipi de 
Cànoves i Samalús/ 50% de la jornada) i tècnic/a de gestió (50% jornada) de 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

X2022009559 

Una plaça de treballador/a social A2 (Serveis Socials Bàsics II del municipi de 
La Roca del Vallès) Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

X2022009560 

Una plaça de treballador/a social A2 (Serveis Socials Bàsics del municipi de 
Vallromanes) de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

X2022009561 

Una plaça d'educador/a social A2 (Serveis Socials Bàsics del municipi de 
Vilanova del Vallès) de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

X2022009562 

Una plaça de treballador/a social A2 (Serveis Socials Bàsics del municipi de 
l'Ametlla del Vallès) de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

X2022009564 

Una plaça d'educador/a social A2 (Serveis Socials Bàsics i del municipi de la 
Roca del Vallès) Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

X2022009566 

Una plaça treballador/a social A2 (Serveis Socials Bàsics i del municipi de la  
Roca del Vallès) Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

X2022009567 

Una plaça d'educador/a social A2 (Serveis Socials Bàsics dels municipis del 
Baix Montseny: Gualba, Montseny, Fogars de Montclús, Sant Esteve de 
Palautordera, Vallgorguina i Campins). 

X2022009568 

Una plaça de treballador/a social I A2 (Serveis Socials Bàsics I dels municipis 
del Baix Montseny: Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, 
Vallgorguina i Campins). 

X2022009570 

Una plaça de treballador/a social II A2 al 75% de la jornada (Serveis Socials 
Bàsics II dels Municipis del Baix Montseny: Gualba, Montseny, Fogars, Sant 
Esteve de Palautordera, Vallgorguina i Campins). 

X2022009571 

Una plaça d’educador/a social A2 (SEAIA) de l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat. 

X2022009572 

Una plaça d’educador/a social A2 (Serveis Socials Bàsics dels municipis 
d'Aiguafreda, Figaró-Montmany, i Tagamanent) de l’Àrea de Polítiques Socials 
i d’Igualtat. 

X2022009573 

Una plaça de tècnic/a de gestió A2 (Àmbit Autonomia-Gestor/a PIA III) de 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

X2022009574 

Una plaça d'educador/a social A2 (Educador/a social II als Serveis Socials 
Bàsics del municipi de La Roca del Vallès) de l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat. 

X2022009576 

Una plaça de treballador/a social A2 (Serveis Socials Bàsics dels municipis de 
Cànoves, Samalús i Sant Fost de Campsentelles) de l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat. 

X2022009577 



 
 
 

 

 
 

Una plaça d'educador/a social A2 (Serveis Socials Bàsics del municipi de 
Vallromanes) de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

X2022009578 

Una plaça tècnic/a de gestió A2 (Àmbit d’igualtat) de l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat. 

X2022009579 

Una plaça de tècnic/a de gestió A2 (Ocupació juvenil) de l’Àrea de Serveis 
Personals. 

X2022009580 

Una plaça de pedagog/a A1 (Pedagog/a de seguiment II SEAIA) de l’ Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat. 

X2022009581 

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

 
f) Document nacional d’identitat (o NIE) 
g) Currículum vitae  
h) Titulació acadèmica exigida a les bases. 
i) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats i valorables a la fase de concurs, amb la forma i 

els continguts previstos en l’epígraf 3.3. 
j) Resguard acreditatiu de l’ingrés del 100% de la taxa dels drets d’examen o resguard acreditatiu 

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

 
3.2. Presentació de la sol·licitud 
 
Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud pels 
mitjans següents: 

 
f) 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). 

g) 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. 

h) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. 
i) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
j) A les oficines d’assistència en matèria de registres. 

 
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents del propi 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental o a les oficines de Correus, s’haurà de trametre via correu 
electrònic (piv@vallesoriental.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament registrada o 
segellada. 
 
3.3 Mèrits 
 
Els mèrits relacionats en el model normalitzat es justificaran mitjançant fotocòpies dels documents 
que els acreditin juntament amb la presentació de la sol·licitud amb les especificacions següents:  
 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins el 
mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una certificació 
amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació inequívoca del sotasignat i 
de l’empresa mitjançant una firma i un segell respectivament.  

 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar 
mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, pel 
qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement 



 
 
 

 

 
 

de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de l'escala i subescala o 
categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i 
experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà 
que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb base a les dades que obrin en 
els expedients personals de les persones aspirants. 
 
No s’acceptaran documents que per si sols o conjuntament amb altres (nòmines, contractes, 
etc.) intentin demostrar el contingut previstos en els dos punts anteriors.   

 

 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.  
 
Els mèrits es computaran amb referència a la data de finalització del termini de presentació 
de sol·licituds, de manera que no es tindran en compte els obtinguts després d’aquesta data.  

 
3.4. Termini de presentació 
 
El termini de presentació de sol·licituds es compta fins a vint dies hàbils des de l’endemà de la darrera 
publicació de la convocatòria, que es publicarà al Butlletí Oficina de la Província de Barcelona, la 
ressenya del BOPB al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de l’Estat.  
 
És a dir, comença a comptar després de l’endemà de l’última publicació als diaris esmentats 
anteriorment. 
 
 
3.5. Adaptació de temps i mitjans 
 
Els/les aspirants amb diversitat funcional que tinguin la condició legal de discapacitat i  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 
multiprofessional competent que indiqui quines són les adaptacions necessàries.  

 
3.6. Acreditació base segona. 
 
Per ser admès a les proves selectives n'hi ha prou que els/les aspirants manifestin a la 
sol·licitud que compleixen totes les condicions referides a la base general segona, requisits de 
participació de les persones aspirants, es quals s’hauran d’acreditar posteriorment en 
finalitzar el procés selectiu. 
 
3.7. Drets d’examen, exempcions i supòsits de devolució de taxes 
 
En presentar la sol·licitud, els aspirants han d’abonar en concepte de drets d’examen per prendre part 
en les proves selectives, l’import següent:  

 
A1 i A2: 31,65 € 
C1 I C2: 13,55 € 
 
Exempció 

 
Queden exempts parcialment del pagament els/les subjectes passius que es trobin en situació legal 
d'atur sense prestació sempre que ho acreditin documentalment, mitjançant la presentació d’un 
certificat emès per l’OTG en el període de, com a màxim, un mes previ a la data de presentació de la 
documentació. L’exempció és el 50% de la quota tributària. 
 
El pagament d’aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària al 
compte ES88 0182 6035 4002 0160 0971, del BBVA, o bé per gir postal o telegràfic. En tots els 
casos, s’ha de presentar amb la sol·licitud la còpia del resguard acreditatiu de l’ingrés, i, en el cas 
dels girs postals, es farà constar el nom de l’aspirant, la data i el número del gir. 
 



 
 
 

 

 
 

Devolució de la taxa: No serà procedent en cap cas la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió 
de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada. 
 
4. Llista d’aspirants admesos i exclosos 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta un decret, 
en el termini d’un mes, i declara aprovada la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos, que 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis del Consell 
Comarcal. 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. 
 
Es consideraran elevades a definitives les llistes provisionals de persones participants admeses i 
excloses, i no s’aprovaran ni es publicaran noves llistes, en el supòsit que no es presentin 
al·legacions o bé, si se’n presenten, aquestes no modifiquen la llista provisional. 
 
5. Tribunal qualificador 
 
El tribunal qualificador de les proves nomenat pel president del Consell Comarcal està constituït per: 
 
● Un terç designat a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. 
● Un terç funcionari/ària de carrera de la Corporació, llevat que no n'hi hagi cap que reuneixi els 

requisits d'imparcialitat i professionalitat requerits legalment. 
● Un terç de personal tècnic/a en la matèria, que pot ser o no personal de la mateixa entitat local. 
 
En relació amb les persones que configurin el tribunal assumiran els rols següents:  
 
c) President 
 

- El cap de l’Àrea de Persones i Valors o persona en que delegui. 
 
d) Vocals (amb veu i vot) 
 

- Persona designada a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. 
- 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. 
- Un funcionari de carrera que al mateix temps farà les funcions de secretari/ària 

 
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, 
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 
 
6.1. Consideracions generals.  
 
El termini de presentació de sol·licituds es compta fins a vint dies hàbils des de l’endemà de la darrera 
publicació de la convocatòria, que es publicarà al Butlletí Oficina de la Província de Barcelona, la 
ressenya del BOPB al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de l’Estat.  
 
És a dir, comença a comptar després des de l’endemà de l’ultima publicació dels diaris esmentats 
anteriorment.  
 
Tot això, sense perjudici que també es puguin utilitzar altres mitjans de difusió. Els successius actes 
de tràmit del procés selectiu que no sigui preceptiu publicar-los en diaris oficials es publicaran a la seu 
electrònica i el nomenament com a personal funcionari de carrera de les persones seleccionades es 
publicarà en el BOPB.  
 
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.  
 
6.2. Puntuació en les diferents fases dels processos de selecció regulats per aquestes bases.  

 
A. En els processos selectius que es realitzin pel sistema de concurs oposició, corresponents a les 

places objecte d’estabilització seguint els requisits de la Llei 20/2021, la puntuació màxima a 
assolir és de cent  (100) punts  amb el detall següent:  

 
La fase d’oposició tindrà caràcter eliminatori i una valoració total de seixanta (60) punts, La fase 
de concurs, no tindrà caràcter eliminatori, serà posterior a la fase d’oposició i tindrà una valoració 
de quaranta (40) punts. 

 
B. En els processos selectius que es realitzin pel sistema de concurs per valoració de mèrits 

corresponents a les places objecte d’estabilització seguint els requisits de la Llei 20/2021, el 
concurs consistirà únicament en la valoració de mèrits, d’acord amb el barem de puntuació previst 
i fins a un màxim de cent (100) punts. 
 



 
 
 

 

 
 

En la configuració dels barems de mèrits del concurs, en ambdós sistemes de selecció, s’ha tingut en 
compte majoritàriament l’experiència en el cos, escala, categoria o equivalent. 
 
6.3. Desenvolupament dels processos de selecció 
 
Desenvolupament del procés de selecció mitjançant concurs-oposició de 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. 
 
Fase d’oposició 
 
En els processos selectius que es realitzin pel sistema de concurs oposició, la fase d’oposició, que 
serà eliminatòria, consistirà en la realització de les següents proves: 
 
Prova 1:  Coneixements de llengua catalana (de caràcter obligatori i eliminatori) 
 

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. L’aspirant que no pugui acreditar 
documentalment els coneixements de llengua catalana amb el nivell exigit i que no es trobi 
en cap supòsit d’exempció legalment previst haurà de superar una prova específica de 
coneixements de llengua catalana, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es 
qualificarà d'apte/a o no apte/a. 

 
Prova 2: Coneixements teòrics (de caràcter obligatori i no eliminatori) 
 

De caràcter obligatori per a tots els aspirants i no eliminatori. Contestar preguntes tipus 
test en relació amb el temari, on les respostes incorrectes no resten del resultat final.  El 
temps per fer aquesta prova és d’una hora.  
Es puntua de 0 a 20 punts.  

 
Prova 3:  Prova pràctica (de caràcter obligatori i no eliminatori) 
 

De caràcter obligatori per a tots els aspirants i no eliminatori. Tindrà per objecte valorar 
l’aplicació pràctica dels coneixements teòrics de les persones aspirants mitjançant la 
resolució d’un supòsit pràctic en relació amb a les funcions pròpies de la plaça a proveir, 
relacionats amb les matèries que figuren al temari. El temps per fer aquesta prova és 
d’una hora trenta minuts.  

 
Es puntua de 0 a 40 punts.  

 
La prova teòrica i la prova pràctica no són eliminatòries individualment. No obstant això, s’han 
d’obtenir  un mínim de 30 punts, resultants de la puntuació agregada de la prova 2 i la prova 3 i en 
aquest cas l’aspirant passarà a la fase de concurs.  
 
Fase de concurs 
 
La fase de concurs consistirà en la valoració dels mèrits presentats i acreditats documentalment per 
els/les aspirants d’acord amb el barem exposat a les presents bases.  
 
Es valoraran els mèrits al·legats per les persones aspirants d’acord amb la documentació presentada 
i reflectida en la sol·licitud en el model normalitzat de mèrits que acompanya la sol·licitud, d’acord 
amb els barems que s’indiquen.  
 
No seran valorats els mèrits al·legats que no siguin acreditats degudament d’acord amb el que es 
preveu en aquestes bases. Els mèrits es computaran referits a la data de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds (no es computaran els mèrits aconseguits després d’aquesta data). 
 
Els mèrits es valoraran fins a un màxim de 40 punts i d’acord amb el detall següent: 
 



 
 
 

 

 
 

A. Experiència laboral (màxim 36 punts) 
 
a) Serveis prestats en l’administració local convocant que siguin del mateix  grup/subgrup de 

titulació i amb les funcions corresponents a les del cos,  escala, categoria o equivalent al qual 
pertany la plaça convocada a raó de 0,60 punts per mes treballat.   

 
b) Serveis prestats en l’administració local convocant que no siguin del mateix  grup/subgrup de 

titulació i amb les funcions corresponents a les del cos,  escala, categoria o equivalent al qual 
pertany la plaça convocada a raó de 0,20 punts per mes treballat.  

 
c) Serveis prestats en administracions públiques diferents de la convocant amb les funcions 

corresponents a les del cos, escala, categoria o equivalent a raó de 0,16 punts per mes treballat. 
 

d) Serveis prestats desenvolupant activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 
contingut professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, en el sector privat 
amb la mateixa categoria i funcions, a raó de 0,10 punts per mes treballat. 

 
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. Formació (màxim 4 punts) 
 
Amb caràcter general es valoraran els cursos de formació o perfeccionament,  sempre que tinguin 
relació directa amb la plaça a cobrir, puntuant-se en funció de les matèries examinades i la seva 
durada, de conformitat amb el barem següent: 
 
Places del grup de classificació A1 i A2:  
 
e) Per títols acadèmics reglats acreditats que tinguin relació directa amb el lloc a proveir, màxim 2 

punts a raó del barem següent:  
 

Altre grau o diplomatura o llicenciatura 1 punt 

Màster amb relació directa amb les funcions del lloc a proveir  1 punt  

Postgrau amb relació directa amb les funcions del lloc a proveir 0,75 punts  

 
f) Per a la realització acreditada de cursos de formació continua i/o perfeccionament relacionats 

amb les funcions pròpies del lloc a proveir (excepte els valorables en els punts a, c i d, els 
idiomes i les formacions impartides per la Institució convocant), fins a un màxim de 4 punts, a raó 
del barem següent:  

 

Fins a 30 hores 0.1 punts 

De 31 a 50 hores 0.2 punts 

De 51 a 100 hores  0.3 punts 

De 101 a 300 hores 0.5 punts 

De més de 300 hores  1 punt 

 



 
 
 

 

 
 

g) Per a la realització acreditada d’altres cursos de formació i/o perfeccionament en competències 
transversals (certificat ACTIC o equivalents, i/o formacions impartides per l’administració 
convocant del procés de selecció) fins a un màxim de 1 punts, a raó del barem següent:  
 

Bàsic ACTIC o equivalent * 0.15 punts 

Mig ACTIC o equivalent * 0.20 punts 

Avançat ACTIC o equivalent * 0,25 punts 

Formacions impartides per l’administració convocant del procés de selecció fins 
a 14 hores 
 

0.1 punt 

Formacions impartides per l’administració convocant del procés de selecció fins 
a 30 hores 
 

0.3 punts 

*Certificat ACTIC només es comptarà un certificat per aspirant que serà el de mes alt nivell  
 

h) Altres mèrits, màxim 1 punt.  
 

Per a la superació de processos selectius en la pròpia administració per establir 
borses de treball o per seleccionar i proveir llocs de treball mitjançant el 
nomenament o la contractació de les classes de personal establertes en els 
articles 9, 10 i 11 del 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, de la 
mateixa categoria i/o lloc de treball a la plaça que es convoca 

1 punt 

Per a la superació de processos selectius en la pròpia administració per establir 
borses de treball o per seleccionar i proveir llocs de treball mitjançant el 
nomenament o la contractació de les classes de personal establertes en els 
articles 9, 10 i 11 del 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, d’altres 
categories i/o llocs de treball a la plaça que es convoca 

0,5 punts 

Elaboració d'estudis, treballs i activitats de transmissió de coneixements, llevat 
que siguin tasques pròpies del lloc de treball ocupat en el moment de la seva 
elaboració  
 

1 punt 

 
Places del grup de classificació C1:  
 
a) Per títols acadèmics reglats acreditats màxim 2 punts a raó del barem següent:  

 

Altres títols de de Cicles formatius de grau mig o de grau superior, relacionat 
amb les funcions del lloc de treball, diferents als al·legats com a requisit per 
participar en la convocatòria 

1 punts 

 
b) Per a la realització acreditada de cursos de formació continua i/o perfeccionament relacionats 

amb les funcions pròpies del lloc a proveir (excepte els valorables en els punts a, c i d, els 
idiomes i les formacions impartides per la Institució convocant), fins a un màxim de 4 punts, a raó 
del barem següent:  

 

Fins a 30 hores 0.1 punts 

De 31 a 50 hores 0.2 punts 

De 51 a 100 hores  0.3 punts 

De 101 a 300 hores 0.5 punts 

De més de 300 hores  1 punt 

 
c) Per a la realització acreditada d’altres cursos de formació i/o perfeccionament en competències 

transversals (certificat ACTIC o equivalents, i/o formacions impartides per l’administració 
convocant del procés de selecció) fins a un màxim de 1 punts, a raó del barem següent:  

 

Bàsic ACTIC o equivalent * 0.15 punts 

Mig ACTIC o equivalent * 0.20 punts 



 
 
 

 

 
 

Avançat ACTIC o equivalent * 0,25 punts 

Formacions impartides per l’administració convocant del procés de selecció fins 
a 14 hores 
 

0.1 punt 

Formacions impartides per l’administració convocant del procés de selecció de 
15 a 30 hores 
 

0.3 punts 

*certificat ACTIC només es comptarà un certificat per aspirant que serà el de mes alt nivell  
 
d) Altres mèrits, màxim 1 punt.  

Per a la superació de processos selectius en la pròpia administració per establir 
borses de treball o per seleccionar i proveir llocs de treball mitjançant el 
nomenament o la contractació de les classes de personal establertes en els 
articles 9, 10 i 11 del 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, de la 
mateixa categoria i/o lloc de treball a la plaça que es convoca 

1 punt 

Per a la superació de processos selectius en la pròpia administració per establir 
borses de treball o per seleccionar i proveir llocs de treball mitjançant el 
nomenament o la contractació de les classes de personal establertes en els 
articles 9, 10 i 11 del 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, d’altres 
categories i/o llocs de treball a la plaça que es convoca 

0.5 punts 

Elaboració d'estudis, treballs i activitats de transmissió de coneixements, llevat 
que siguin tasques pròpies del lloc de treball ocupat en el moment de la seva 
elaboració. 
 

1 punt 

 
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. Les diferents 
edicions d’un mateix curs seran valorats una sola vegada. 
 
Desenvolupament del procés de selecció  amb  sistema de provisió per concurs per valoració de 
mèrits de 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. 
 
Concurs 
 
Amb caràcter previ a la valoració dels mèrits els/les candidats/es que no puguin acreditar 
documentalment els coneixements de llengua catalana amb el nivell C i que no es trobin en cap 
supòsit d’exempció legalment previst hauran de superar una prova específica de coneixements de 
llengua catalana, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte/a o no apte/a. 
 
El concurs consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment per els/les 
aspirants d’acord amb el barem exposat a les presents bases.  
 
Es valoraran els mèrits al·legats per les persones aspirants d’acord amb la documentació presentada 
i reflectida al full de mèrits i al Curriculum Vitae que acompanya la sol·licitud, d’acord amb els barems 
que s’indiquen.  
 
No es valoraran els mèrits al·legats que no s’acreditin degudament. Els mèrits es computaran amb 
referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de manera que no es 
tindran en compte els obtinguts després d’aquesta data. 
 
No seran valorats els mèrits al·legats que no siguin acreditats degudament d’acord amb el que es 
preveu en aquestes bases. Els mèrits es computaran referits a la data de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds (no es computaran el mèrits aconseguits després d’aquesta data). 
 
Els mèrits es valoraran fins a un màxim de 100 punts i d’acord amb el següent  
detall: 



 
 
 

 

 
 

 
A. Experiència laboral (màxim 90 punts) 
 
a) Serveis prestats en l’administració local convocant que siguin del mateix  grup/subgrup de 

titulació i amb les funcions corresponents a les del cos,  escala, categoria o equivalent al qual 
pertany la plaça convocada a raó d’ 1,07 punt per mes treballat.  

b) Serveis prestat en l’administració local convocant que no siguin del mateix  grup/subgrup de 
titulació i amb les funcions corresponents a les del cos,  escala, categoria o equivalent al qual 
pertany la plaça convocada a raó de 0,40   punts per mes treballat.  

c) Serveis prestats en administracions públiques diferents de la convocant amb les funcions 
corresponents a les del cos, escala, categoria o equivalent a raó de 0,30 punts per mes treballat 

d) Serveis prestats desenvolupant activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 
contingut professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, en el sector privat 
amb la mateixa categoria i funcions, a raó de 0,21 punts per mes treballat. 

 
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. Formació (màxim 10 punts) 
 
Amb caràcter general es valoraran els cursos de formació o perfeccionament,  sempre que tinguin 
relació directa amb la  plaça a cobrir, puntuant-se en funció de les matèries examinades i la seva 
durada, de conformitat amb el barem següent: 
 
Valoració de la formació per les places del grup de classificació A1 i A2:  
 
a) Per títols acadèmics reglats acreditats que tinguin relació directa amb el lloc a proveir, màxim 5 

punts a raó del barem següent:  
 

Altre grau o diplomatura o llicenciatura 2.5 punts 

Postgrau amb relació directa amb les funcions del lloc a proveir 1.5 punts 

Màster amb relació directa amb les funcions del lloc a proveir    2.5 punts 

 
b) Per a la realització acreditada de cursos de formació continua i/o perfeccionament relacionats 

amb les funcions pròpies del lloc a proveir (excepte els valorables en els punts a, c i d i els 
idiomes), fins a un màxim de 10 punts, a raó del barem següent:  

 

Fins a 30 hores 0.3 punts 

De 31 a 50 hores 0.6 punts 

De 51 a 100 hores  0.75 punts 

De 101 a 300 hores 1 punt 

De més de 300 hores  2 punts 

 
c) Per a la realització acreditada d’altres cursos de formació i/o perfeccionament en competències 

transversals (certificat ACTIC o equivalents, i/o formacions impartides per l’administració 
convocant del procés de selecció) fins a un màxim de 2,5 punts, a raó del barem següent:  
 



 
 
 

 

 
 

Bàsic ACTIC o equivalent * 0.75 punts 

Mig ACTIC o equivalent * 1 punts 

Avançat ACTIC o equivalent * 1.25 punts 

Formacions impartides per l’administració convocant del procés de selecció fins 
a 14 hores 
 

0.75 punts 

Formacions impartides per l’administració convocant del procés de selecció de 
15 a 30 hores 
 

1.25 punts 

*Certificat ACTIC només es comptarà un certificat per aspirant que serà el de mes alt nivell  
 
d) Altres mèrits, màxim 2.5 punts  
 

Per a la superació de processos selectius en la pròpia administració per establir 
borses de treball o per proveir llocs de treball mitjançant el nomenament interí o 
contracte laboral de la mateixa categoria i/o lloc de treball a la plaça que es 
convoca 

2 punts 

Per a la superació de processos selectius en la pròpia administració per establir 
borses de treball o per proveir llocs de treball mitjançant el nomenament interí o 
contracte laboral de diferent categoria i/o lloc de treball a la plaça que es 
convoca 

1 punt 

Elaboració d'estudis, treballs i activitats de transmissió de coneixements, llevat 
que siguin tasques pròpies del lloc de treball. 
 

2 punts  

 
Valoració de la formació per les places del grup de classificació C1:  
 
a) Per títols acadèmics reglats acreditats que tinguin relació directa amb el lloc a proveir, màxim 5 

punts a raó del barem següent:  
 

Altres títols de de Cicles formatius de grau mig o de grau superior, relacionat 
amb les funcions del lloc de treball, diferents als al·legats com a requisit per 
participar en la convocatòria 

2.5 punt 

 
 

 
b) Per a la realització acreditada de cursos de formació continua i/o perfeccionament relacionats 

amb les funcions pròpies del lloc a proveir (excepte els valorables en els punts a, c i d i els 
idiomes), fins a un màxim de 10 punts, a raó del barem següent:  

 

Fins a 30 hores 0.3 punts 

De 31 a 50 hores 0.6 punts 

De 51 a 100 hores  0.75 punts 

De 101 a 300 hores 1 punt 

De més de 300 hores  2 punts 

 
c) Per a la realització acreditada d’altres cursos de formació i/o perfeccionament en competències 

transversals (certificat ACTIC o equivalents, i/o formacions impartides per l’administració 
convocant del procés de selecció) fins a un màxim de 2,5 punts, a raó del barem següent:  
 

Bàsic ACTIC o equivalent * 0.75 punts 

Mig ACTIC o equivalent * 1 punts 

Avançat ACTIC o equivalent * 1.25 punts 

Formacions impartides per l’administració convocant del procés de selecció fins 
a 14 hores 
 

0.75 punts 

Formacions impartides per l’administració convocant del procés de selecció de 
15 a 30 hores 
 

1.25 punts 



 
 
 

 

 
 

*certificat ACTIC només es comptarà un certificat per aspirant que serà el de mes alt nivell  
 
d) Altres mèrits, màxim 2,5 punts  
 

Per a la superació de processos selectius en la pròpia administració per establir 
borses de treball o per proveir llocs de treball mitjançant el nomenament interí o 
contracte laboral de la mateixa categoria i/o lloc de treball a la plaça que es 
convoca 

2 punts 

Per a la superació de processos selectius en la pròpia administració per establir 
borses de treball o per proveir llocs de treball mitjançant el nomenament interí o 
contracte laboral de diferent categoria i/o lloc de treball a la plaça que es 
convoca 

1 punt 

Elaboració d'estudis, treballs i activitats de transmissió de coneixements, llevat 
que siguin tasques pròpies del lloc de treball. 

2 punts  

 
 
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. Les diferents 
edicions d’un mateix curs seran valorats una sola vegada. 
 
 
7. Qualificació final i  resolució d’empats 
 
7.1. Qualificació final i resolució d’empats en el cas de procés selectiu per concurs oposició. 
 
La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase de concurs més 
l’obtinguda a la fase d’oposició.  
 
L'ordre de qualificació definitiva estarà determinat per la suma de les puntuacions obtingudes en el 
conjunt dels exercicis de l’oposició, sempre que es superi aquesta fase i dels punts aconseguits en la 
fase de concurs i es publicaran els resultats a la seu electrònica per ordre de la puntuació total 
obtinguda. 
 
Les puntuacions i qualificacions atorgades en els exercicis de la fase d’oposició i en la fase de 
valoració dels mèrits, així com la valoració final, s'hauran de reflectir a l'acta.  
 
En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'estableix a favor de l'aspirant que obtingui la puntuació 
més alta en la fase d’oposició. Si persisteix l'empat, es resoldrà en favor de l'aspirant que obtingui la 
puntuació més alta en la prova 3 (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. 
 
7.2. Qualificació final i resolució d’empats en el cas de procés selectiu per concurs de mèrits.  
 
En el cas del procés selectiu per concurs de mèrits la qualificació final de cada aspirant s’obté sumant 
les valoracions dels mèrits acreditats.  
 
L'ordre de qualificació definitiva estarà determinat per la suma de les puntuacions obtingudes per a 
cada apartat del barem de mèrits i es publicarà la llista amb els resultats a la seu electrònica per ordre 
de la puntuació total obtinguda. 
 
Les puntuacions dels mèrits segons cada apartat així com la valoració final s'hauran de reflectir a 
l'acta. 
 
En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'estableix a favor de l'aspirant que obtingui la puntuació 
més alta a l’experiència professional. Si persisteix l'empat, es resoldrà en favor de l'aspirant que 
obtingui la puntuació més alta en els serveis prestats en l’administració local convocant que siguin del 
mateix grup/subgrup de titulació i amb les funcions corresponents a les del cos, escala, categoria o 
equivalent al qual pertany la plaça convocada. 
 



 
 
 

 

 
 

8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 
 
Després d’efectuar la totalitat del procés, 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 i/o Presidència del Consell Comarcal, perquè nomeni als funcionaris de carrera 
i contracti el personal laboral indefinit.  

  
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior al de les 
places objecte de la convocatòria.  
 
El nomenament com a funcionari/ària de carrera serà publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya 
 
9. Presentació de documents 
 
Els/les aspirants proposats/des han de presentar a l’Àrea de Persones i Valors 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 procés, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació de llocs de treball.  
 
Un cop es faci saber les destinacions disponibles a cada un dels aspirants, aquest hauran de 
manifestar en un termini no superior a 48 hores quina és la seva opció.  
 
12. Constitució de la borsa de treball o incorporació a les borses existents en el casdels processos de 

selecció per concurs-oposició 
 
Les persones aspirants que no hagin estat proposades per al seu nomenament, però hagin superat la 
fase d’oposició podran formar part de la borsa que es creï de personal funcionari interí derivada 
d’aquest procés de selecció o bé, es podran integrar en les borses ja existents al Consell Comarcal.   
 
La incorporació a la borsa permetrà al Consell nomenar personal funcionari interí a les persones que 
la integren, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, quan concorri alguna de les 
següents circumstàncies: (art. 10 TREBEP):  
 
a) L’existència de places vacants, quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris/àries de 

carrera, per un màxim de tres anys. 
b) La substitució transitòria dels/de les titulars, durant el temps estrictament necessari.  
c) L’execució de programes de caràcter temporal, que no podran tenir una durada superior a tres 

anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de Funció Pública que es dictin en 
desenvolupament d’aquest Estatut.  

d) L’excés o acumulació de tasques pel termini màxim de nou mesos, dins d’un període de divuit 
mesos. 

 
Si la borsa es deriva del procés selectiu per a l’estabilització, l’ordre de preferència estarà determinat 
per la puntuació total obtinguda en el procés de selecció. Davant de la situació de persones amb 



 
 
 

 

 
 

puntuacions idèntiques, tindrà preferència la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta 
en la fase d’oposició. 
 
En el cas d’integració de les persones aspirants en borses ja existents, l’ordre de preferència seguirà 
els criteris fixats en paràgraf anterior per a les borses de nova creació, i tindran també preferència 
sobre els altres aspirants que ja formin part de la borsa. 
 
13. Incidències 
 
El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta convocatòria i 
per prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves selectives. 
 
14. Impugnacions, al·legacions i incidències 
 
El tribunal està facultat per interpretar i resoldre els dubtes que es presentin en l’aplicació d’aquestes 
bases i per prendre els acords que siguin necessaris per al desenvolupament del procés selectiu.  
 
Contra l'acord d'aprovació d'aquestes bases i de les convocatòries que esgoten la via administrativa, 
les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la 
publicació íntegra al BOPB de Barcelona. 
 
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós 
administratiu, davant l'òrgan que ha pres l'acord en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la 
seva publicació, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus 
interessos.  
 
Contra les resolucions definitives, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de 
reposició dins el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació o notificació, o directament 
recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos 
mesos a comptar de l'endemà de la notificació o de la publicació a la seu electrònica.  
 
Contra els actes de tràmit del tribunal de selecció que decideixin directament o indirectament el fons 
de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o 
perjudici irreparable a drets o interessos legítims , les persones interessades poden interposar recurs 
d'alçada davant la Presidència , en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de 
l’acte a la seu electrònica de la Corporació. 
 
15. Tractament de dades personals  
 
Les dades facilitades per les persones aspirants seleccionades en els processos selectius, un cop 
finalitzat el motiu que n’ha originat la seva recollida, seran conservades seguint les instruccions de 
gestió documental i arxiu del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Així mateix, no es preveu la cessió de dades a tercers ni transferències internacionals de dades, tret 
que hi hagi una obligació legal, i es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, 
oposició i limitació al tractament de dades, d’acord amb la legislació vigent, a través de la Seu 
electrònica o presencialment al Registre General del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Les dades personals facilitades al Consell Comarcal del Vallès Oriental, regulats per aquestes bases, 
seran tractades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental amb l’única finalitat de gestionar-los, d’acord 
amb l’article 66 de la LPACAP.  
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament d’aquestes dades, els sol·licitants i 
els seleccionats tenen el dret de contactar amb el delegat de protecció de dades a través de la bústia 
dpd@vallesoriental.cat que el Consell Comarcal del Vallès Oriental posa a la seva disposició. Si es 
considera oportú també es pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades (APDCAT)  https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/ 
 
16. 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. Places d’administratiu/va (C1)   
 
Generals:  
 
17. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar. El títol I Dels 

drets i dels deures fonamentals.  
18. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia 

competencial. Organització de les comunitats autònomes. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya: La Generalitat. Drets i principis rectors.  Els 
procediments de reforma. El Síndic de Greuges. El govern local. 

19. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya: Objecte. Definició. Organització comarcal: Òrgans del 
Consell Comarcal. Competències comarcals. Finançament. 

20. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, objecte i àmbit subjectiu. Els 
òrgans de les administracions públiques. Dels òrgans administratius. Competència. Els òrgans de 
les administracions públiques. Òrgans col·legiats. Funcionament. Règim. Convocatòries i 
sessions. Actes. 

21. Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de  la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL). Àmbit d’aplicació. Enumeració 
dels recursos de les entitats locals. 

22. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Objecte de la Llei. Àmbit subjectiu d’aplicació. Capacitat d’obrar. Concepte d’interessat. Drets de 
les persones en les seves relacions amb les administracions publiques. Dret i obligació de 
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Obligació de resoldre. 

23. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat. Còmput de terminis. 
Requisits dels actes administratius. Motivació. Inderogabilitat singular. Efectes. Notificació. 

 
Específics:  
 
1. La comarca del Vallès Oriental. 
2. Redacció de documents administratius (Guia de redacció administrativa del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental).  
3. Llei 31/1995, de 8 d novembre, de Prevenció de Riscos laborals. Objecte, àmbit d’aplicació i 

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

digitals. Els drets de les persones. Exercici dels drets. El delegat de protecció de dades. Mesures 
de seguretat en l’àmbit del sector públic 

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

6. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. 
7. Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
8. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

5/2015, de 30 d’octubre. Personal al servei de les administracions públiques.  
9. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

5/2015, de 30 d’octubre. Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics. Drets dels 
empleats públics. 



 
 
 

 

 
 

10. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic: Objecte. Àmbit subjectiu. Principis 
generals. Òrgans administratius Competència. Delegació de competències. Avocació. Encàrrecs 
de gestió. Delegació de signatura. Suplència 

 
 
 
 
Annex II. Places d’Arquitecte/a tècnic/a (A2) de l’Oficina Comarcal d’Habitatge 

 
Generals:  

 
1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar. El títol I Dels 

drets i dels deures fonamentals.  
2. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia 

competencial. Organització de les comunitats autònomes. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya: La Generalitat. Drets i principis rectors.  Els 
procediments de reforma. El Síndic de Greuges. El govern local. 

3. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya: Objecte. Definició. Organització comarcal: Òrgans del 
Consell Comarcal. Competències comarcals. Finançament 

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Objecte de la Llei. Àmbit subjectiu d’aplicació. Capacitat d’obrar. Concepte d’interessat. Drets de 
les persones en les seves relacions amb les administracions publiques. Dret i obligació de 
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Obligació de resoldre. 

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat. Còmput de terminis. 

6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Requisits dels actes administratius. Motivació. Inderogabilitat singular. Efectes. Notificació. 
Nul·litat de ple dret. Anul·labilitat. Límits a l’extensió de la nul·litat o anul·labilitat dels actes. 
Conversió d’actes viciats. Conservació d’actes i tràmits. Convalidació. 

7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Drets de l’interessat en el procediment administratiu. Executorietat dels actes administratius. 
Recursos administratius: Objecte i classes. Fi de la via administrativa. 

8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Recurs d’alçada: Objecte, terminis. Recurs potestatiu de reposició: Objecte i naturalesa, terminis. 
Recurs extraordinari de revisió: Objecte i terminis, resolució. 

9. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic: Objecte. Àmbit subjectiu. Principis 
generals. Òrgans administratius. Competència. Delegació de competències. Avocació. Encàrrecs 
de gestió. Delegació de signatura. Suplència 

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

11. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre: Personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures. Codi 
de conducta dels empleats públics. 

12. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals. Els drets de les persones. Exercici dels drets. El delegat de protecció de dades. Mesures 
de seguretat en l’àmbit del sector públic 

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

 
Específics:  
 
18. Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
19. Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió. 
20. Decret Llei 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 

provinents de processos d’execució hipotecària. 
21. Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels 

habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Condicions d'habitabilitat segons Annex 1 Decret 55/2009, 
Annex 1.1 i 1.2 Decret 259/2003, Annex 1, 2 i 3 Decret 28/1999, Annex 1 i 2 Decret 274/1995 



 
 
 

 

 
 

modificat pel Decret 314/1996, Annex 1 i 2 Decret 274/1995, Annex Nivell B Decret 346/1993 
modificat pel Decret 571/1983. 

22. Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis 
d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici. 

23. El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. 
24. 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. 
25. Codi Tècnic de l'Edificació, en els apartats,  CTE DB HE0 Limitació del consum energètic i 

HE1 Condicions per al control de la demanda energètica; i CTE DB SUA 1 Seguretat en front al 
risc de caigudes, SUA 9 Accessibilitat 

26. Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments urbans. 
27. Guia de serveis Consell Comarcal del Vallès Oriental: Oficina comarcal d’habitatge. 
28. 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: Objecte i finalitat. Àmbit d’aplicació. Àmbit subjectiu.  

29. 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: Objecte i finalitat. Àmbit d’aplicació. Àmbit subjectiu.  

30. 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: Qualificació dels contractes. Contracte d’obres. Contracte 
de concessió d’obres. Contracte de concessió de serveis. Contracte de subministrament. 
Contracte de serveis. Contractes mixtos.  

31. Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei del sòl i la 
rehabilitació urbana. 

 
Annex III. Places d’enginyer/a tècnic/a (A2) de l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 
 
Generals:  

 
1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar. El títol I 

Dels drets i dels deures fonamentals.  
2. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia 

competencial. Organització de les comunitats autònomes. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya: La Generalitat. Drets i principis rectors.  
Els procediments de reforma. El Síndic de Greuges. El govern local. 

3. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya: Objecte. Definició. Organització comarcal: Òrgans del 
Consell Comarcal. Competències comarcals. Finançament 

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
publiques: Objecte de la Llei. Àmbit subjectiu d’aplicació. Capacitat d’obrar. Concepte 
d’interessat. Drets de les persones en les seves relacions amb les administracions publiques. 
Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Obligació 
de resoldre. 

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
publiques: Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat. Còmput de 
terminis. 

6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
publiques: Requisits dels actes administratius. Motivació. Inderogabilitat singular. Efectes. 
Notificació. Nul·litat de ple dret. Anul·labilitat. Límits a l’extensió de la nul·litat o anul·labilitat dels 
actes. Conversió d’actes viciats. Conservació d’actes i tràmits. Convalidació. 

7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
publiques: Drets de l’interessat en el procediment administratiu. Executorietat dels actes 
administratius. Recursos administratius: Objecte i classes. Fi de la via administrativa. 

8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
publiques: Recurs d’alçada: Objecte, terminis. Recurs potestatiu de reposició: Objecte i 
naturalesa, terminis. Recurs extraordinari de revisió: Objecte i terminis, resolució. 

9. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic: Objecte. Àmbit subjectiu. Principis 
generals. Òrgans administratius. Competència. Delegació de competències. Avocació. 
Encàrrecs de gestió. Delegació de signatura. Suplència 



 
 
 

 

 
 

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

11. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre: Personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures. 
Codi de conducta dels empleats públics. 

12. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals. Els drets de les persones. Exercici dels drets. El delegat de protecció de dades. 
Mesures de seguretat en l’àmbit del sector públic 

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

 
Específics:  
 

1. Intervenció administrativa d’activitats. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. 
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

2. Seguretat en matèria d’incendis. Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Reial decret 2267/2004, 
de 3 de desembre, per el que s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els 
establiments Industrials. Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

3. Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives. 

4. Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. 

5. Contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa. Decret 139/2018 de 3 de juliol, sobre els règims 
d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats 
potencialment contaminants de l’atmosfera. Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament 
per a la protecció del medi nocturn.  

6. Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a 
les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

7. Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 
8. Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual 

es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per 
a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 

9. Instal·lacions elèctriques i tèrmiques. Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament electrotècnic de baixa tensió. Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

10. Obres de serveis municipals. Tipologia i sistemes constructius. Preparació, organització, 
tramitació seguiment i control de l'execució de projectes. Control econòmic i dels terminis 
d'execució d'obra. Control de qualitat de les obres públiques.  

11. Energia. Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies 
renovables distribuïdes i participades. Comunitats energètiques locals. Energies renovables. 
Rehabilitació energètica. Estalvi i eficiència energètica. Autoconsum. Certificació energètica. 
Vehicle elèctric i punts de recàrrega. Sistemes d’il·luminació. Enllumenat públic. 

12. Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes. Decret 136/2009, 
d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en 
relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les 
dejeccions ramaderes. 

13. Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi 
climàtic. 

14. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus.  

 
Annex IV. Tècnic gestió (A2) de l’Àrea de Desenvolupament Local 
 

Generals:  
 



 
 
 

 

 
 

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar. El títol I Dels 
drets i dels deures fonamentals.  

2. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia 
competencial. Organització de les comunitats autònomes. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya: La Generalitat. Drets i principis rectors.  Els 
procediments de reforma. El Síndic de Greuges. El govern local. 

3. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya: Objecte. Definició. Organització comarcal: Òrgans del 
Consell Comarcal. Competències comarcals. Finançament 

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Objecte de la Llei. Àmbit subjectiu d’aplicació. Capacitat d’obrar. Concepte d’interessat. Drets de 
les persones en les seves relacions amb les administracions publiques. Dret i obligació de 
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Obligació de resoldre. 

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat. Còmput de terminis. 

6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Requisits dels actes administratius. Motivació. Inderogabilitat singular. Efectes. Notificació. 
Nul·litat de ple dret. Anul·labilitat. Límits a l’extensió de la nul·litat o anul·labilitat dels actes. 
Conversió d’actes viciats. Conservació d’actes i tràmits. Convalidació. 

7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Drets de l’interessat en el procediment administratiu. Executorietat dels actes administratius. 
Recursos administratius: Objecte i classes. Fi de la via administrativa. 

8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Recurs d’alçada: Objecte, terminis. Recurs potestatiu de reposició: Objecte i naturalesa, terminis. 
Recurs extraordinari de revisió: Objecte i terminis, resolució. 

9. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic: Objecte. Àmbit subjectiu. Principis 
generals. Òrgans administratius. Competència. Delegació de competències. Avocació. Encàrrecs 
de gestió. Delegació de signatura. Suplència 

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

11. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre: Personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures. Codi 
de conducta dels empleats públics. 

12. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals. Els drets de les persones. Exercici dels drets. El delegat de protecció de dades. Mesures 
de seguretat en l’àmbit del sector públic 

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

 
Específics:  
 

1. 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: Objecte i finalitat. Àmbit d’aplicació. Àmbit subjectiu. 
Qualificació dels contractes. Contracte d’obres. Contracte de concessió d’obres. Contracte de 
concessió de serveis. Contracte de subministrament. Contracte de serveis. Contractes mixtos. 

2. 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, contractes administratius i contractes privats: Règim jurídic 
aplicable als contractes del sector públic. Contractes administratius. Contractes privats. 
Jurisdicció competent.  

3. Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei d'Ocupació. 

4. Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del Sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya 

5. Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil. 

6. DECRET 48/202035, de 24 de març, de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, 



 
 
 

 

 
 

7. ACORD GOV/184/2022, de 20 de setembre, pel qual s'aprova l'Estratègia Catalana per a 
l'Ocupació de Qualitat 2022-2027  

8. Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupació 2021-2022. 
9. 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. 
10. Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, de modificació de 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). 

11. 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 (SOC– TRFO EELL REACT). Resolució, de 28 de juliol, per la qual s'obre la 
convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions del programa Treball i Formació, 
destinat a la inserció de persones més grans de 45 anys, per a la gestió de projectes sostenibles 
en la recollida selectiva i/o d'autocompostatge (SOC TRFO – ARC). 

12. Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en 
relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació. 

13. 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). 

14. Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. 
 

 
Annex V. Tècnic/a gestió Gestor/a PIA (A2) de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
 

Generals:  
 
1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar. El títol I Dels 

drets i dels deures fonamentals.  
2. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia 

competencial. Organització de les comunitats autònomes. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya: La Generalitat. Drets i principis rectors.  Els 
procediments de reforma. El Síndic de Greuges. El govern local. 

3. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya: Objecte. Definició. Organització comarcal: Òrgans del 
Consell Comarcal. Competències comarcals. Finançament 

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Objecte de la Llei. Àmbit subjectiu d’aplicació. Capacitat d’obrar. Concepte d’interessat. Drets de 
les persones en les seves relacions amb les administracions publiques. Dret i obligació de 
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Obligació de resoldre. 

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat. Còmput de term inis. 

6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Requisits dels actes administratius. Motivació. Inderogabilitat singular. Efectes. Notificació. 
Nul·litat de ple dret. Anul·labilitat. Límits a l’extensió de la nul·litat o anul·labilitat dels actes. 
Conversió d’actes viciats. Conservació d’actes i tràmits. Convalidació. 

7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Drets de l’interessat en el procediment administratiu. Executorietat dels actes administratius. 
Recursos administratius: Objecte i classes. Fi de la via administrativa. 

8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Recurs d’alçada: Objecte, terminis. Recurs potestatiu de reposició: Objecte i naturalesa, terminis. 
Recurs extraordinari de revisió: Objecte i terminis, resolució. 

9. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic: Objecte. Àmbit subjectiu. Principis 
generals. Òrgans administratius. Competència. Delegació de competències. Avocació. Encàrrecs 
de gestió. Delegació de signatura. Suplència 

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

11. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre: Personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures. Codi 
de conducta dels empleats públics. 



 
 
 

 

 
 

12. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals. Els drets de les persones. Exercici dels drets. El delegat de protecció de dades. Mesures 
de seguretat en l’àmbit del sector públic 

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

 
Específics:  
 

1. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. Disposicions generals. Del sistema públic de 
serveis socials. Del règim competencial i organitzatiu.. De la participació cívica en els serveis 
socials. De la financiació dels sistema públic de serveis socials. Formació i investigació en serveis 
socials. De la qualitat dels serveis socials. De la inspecció i control i el règim de infraccions i 
sancions dels serveis socials.  

2. Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. 
3. Llei 13/14, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
4. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones 

en situació de dependència.  
5. Instruccions 3/2017, per la gestió i l’aplicació de les disposicions normatives derivades de la Llei 

39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència. 

6. Cartera de Serveis Socials 2010-2011 (prorrogada). 
7. Ordre ASC/55/2008, de 12 de febrer, per la qual s’estableixen els criteris per determinar les 

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

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

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

10. El Pla estratègic de serveis socials 2021-2024.  
11. Els maltractaments a les persones grans. Protocol marc i orientacions d’actuació. Generalitat de 

Catalunya 2012 
12. Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 

l’habitatge i la pobresa energètica 
13. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 
14. El Servei de prevenció de les situacions de dependència i el servei de valoració de la 

dependència a la cartera de serveis socials.  
 
Annex VI. Tècnic Joventut (A2) de l’Àrea de Serveis Personals. 
 
Generals:  
 
1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar. El títol I Dels 

drets i dels deures fonamentals.  
2. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia 

competencial. Organització de les comunitats autònomes. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya: La Generalitat. Drets i principis rectors.  Els 
procediments de reforma. El Síndic de Greuges. El govern local. 

3. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya: Objecte. Definició. Organització comarcal: Òrgans del 
Consell Comarcal. Competències comarcals. Finançament 

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Objecte de la Llei. Àmbit subjectiu d’aplicació. Capacitat d’obrar. Concepte d’interessat. Drets de 
les persones en les seves relacions amb les administracions publiques. Dret i obligació de 
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Obligació de resoldre. 

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat. Còmput de terminis. 



 
 
 

 

 
 

6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Requisits dels actes administratius. Motivació. Inderogabilitat singular. Efectes. Notificació. 
Nul·litat de ple dret. Anul·labilitat. Límits a l’extensió de la nul·litat o anul·labilitat dels actes. 
Conversió d’actes viciats. Conservació d’actes i tràmits. Convalidació. 

7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Drets de l’interessat en el procediment administratiu. Executorietat dels actes administratius. 
Recursos administratius: Objecte i classes. Fi de la via administrativa. 

8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Recurs d’alçada: Objecte, terminis. Recurs potestatiu de reposició: Objecte i naturalesa, terminis. 
Recurs extraordinari de revisió: Objecte i terminis, resolució. 

9. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic: Objecte. Àmbit subjectiu. Principis 
generals. Òrgans administratius. Competència. Delegació de competències. Avocació. Encàrrecs 
de gestió. Delegació de signatura. Suplència 

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

11. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre: Personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures. Codi 
de conducta dels empleats públics. 

12. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals. Els drets de les persones. Exercici dels drets. El delegat de protecció de dades. Mesures 
de seguretat en l’àmbit del sector públic 

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

 
Específics:  
 

1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Objecte de la Llei. Àmbit d’aplicació. Dels interessats en el procediment. Normes generals de 
l’activitat de les administracions públiques. Termes i terminis. Requisits dels actes administratius. 
Drets de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques. Dret i obligació 
de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Llengua dels procediments. 
Registres. 

2. Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut 
3. Llei 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut. 
4. Decret 129/2007, de 5 de juny, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència Catalana de la 

Joventut 
5. LLEI 1/2010, del 4 de febrer, de segona modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la qual 

es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya . 
6. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència. 
7. Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen 

menors de 18 anys. 
8. Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la Generalitat en matèria de 

joventut a les comarques. 
9. Decret 90/2013, de 29 de gener, per qual s’aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 
10. Ordre BSF/12/2014, de 23 de gener, del Cens d'entitats juvenils 
11. Acord de Govern 60/2020, de 14 d'abril, pel qual s'aprova el Protocol de prevenció d'abusos 

sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure a Catalunya 
12. Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves  
13. Decret 297/1987, de 14 de setembre, pel qual es regula l'obertura i el funcionament dels 

serveis d'informació juvenil 
14. Llei 10/2020, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 

en la infància i l'adolescència, amb relació a l'exempció de copagament als menors orfes 
tutelats per la Generalitat 

 
Annex VII: Tècnic/a gestió (A2) de l’Àrea de Persones i Valors 
 
Generals:  
 
1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar. El títol I Dels 

drets i dels deures fonamentals.  



 
 
 

 

 
 

2. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia 
competencial. Organització de les comunitats autònomes. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya: La Generalitat. Drets i principis rectors.  Els 
procediments de reforma. El Síndic de Greuges. El govern local. 

3. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya: Objecte. Definició. Organització comarcal: Òrgans del 
Consell Comarcal. Competències comarcals. Finançament 

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Objecte de la Llei. Àmbit subjectiu d’aplicació. Capacitat d’obrar. Concepte d’interessat. Drets de 
les persones en les seves relacions amb les administracions publiques. Dret i obligació de 
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Obligació de resoldre. 

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat. Còmput de terminis. 

6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Requisits dels actes administratius. Motivació. Inderogabilitat singular. Efectes. Notificació. 
Nul·litat de ple dret. Anul·labilitat. Límits a l’extensió de la nul·litat o anul·labilitat dels actes. 
Conversió d’actes viciats. Conservació d’actes i tràmits. Convalidació. 

7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Drets de l’interessat en el procediment administratiu. Executorietat dels actes administratius. 
Recursos administratius: Objecte i classes. Fi de la via administrativa. 

8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Recurs d’alçada: Objecte, terminis. Recurs potestatiu de reposició: Objecte i naturalesa, terminis. 
Recurs extraordinari de revisió: Objecte i terminis, resolució. 

9. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic: Objecte. Àmbit subjectiu. Principis 
generals. Òrgans administratius. Competència. Delegació de competències. Avocació. Encàrrecs 
de gestió. Delegació de signatura. Suplència 

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

11. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre: Personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures. Codi 
de conducta dels empleats públics. 

12. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals. Els drets de les persones. Exercici dels drets. El delegat de protecció de dades. Mesures 
de seguretat en l’àmbit del sector públic 

13. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. 
14. Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Específics:  
 
1. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 

dels treballadors. De la relació individual de treball. Dels drets de representació col·lectiva i de 
reunió dels treballadors a l’empresa. De la negociació col·lectiva i dels convenis col·lectius.  

2. Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la 
garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball. 

3. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre. Objecte i àmbit d’aplicació. Àmbit d’aplicació. Personal funcionari de 
les entitats locals. Personal amb legislació específica pròpia. Lleis de funció pública. 
Normativa aplicable al personal laboral.  

4. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre. Personal al servei de les administracions públiques. Classes de 
personal. Personal directiu. Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics. Drets 
dels empleats públics. Dret a la carrera professional i a la promoció interna. L’avaluació de 
l’acompliment. 

5. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre. Drets retributius. 

6. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre. Dret a la negociació col·lectiva, representació i participació 
institucional. 



 
 
 

 

 
 

7. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre. Dret a la jornada de treball, permisos i vacances. Deures dels 
empleats públics. 

8. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre. Adquisició i pèrdua de la relació de servei. Accés a l’ocupació 
pública i adquisició de la relació de servei. Pèrdua de la relació de servei.  

9. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre. Ordenació de l’activitat professional. Planificació de recursos 
humans. Estructuració de l’ocupació pública. Provisió de llocs de treball i mobilitat.  

10. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre. Situacions administratives. Règim disciplinari. Cooperació entre les 
administracions públiques.  

11. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 

12. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
13. Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 

públiques. 
14. Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del 

personal al servei de les administració púbiques en Catalunya.  
Annex VIII: Tècnic/a gestió (A2) Treballador/a social de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  
 
Generals:  
 
1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar. El títol I Dels 

drets i dels deures fonamentals.  
2. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia 

competencial. Organització de les comunitats autònomes. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya: La Generalitat. Drets i principis rectors.  Els 
procediments de reforma. El Síndic de Greuges. El govern local. 

3. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya: Objecte. Definició. Organització comarcal: Òrgans del 
Consell Comarcal. Competències comarcals. Finançament 

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Objecte de la Llei. Àmbit subjectiu d’aplicació. Capacitat d’obrar. Concepte d’interessat. Drets de 
les persones en les seves relacions amb les administracions publiques. Dret i obligació de 
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Obligació de resoldre. 

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat. Còmput de terminis. 

6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Requisits dels actes administratius. Motivació. Inderogabilitat singular. Efectes. Notificació. 
Nul·litat de ple dret. Anul·labilitat. Límits a l’extensió de la nul·litat o anul·labilitat dels actes. 
Conversió d’actes viciats. Conservació d’actes i tràmits. Convalidació. 

7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Drets de l’interessat en el procediment administratiu. Executorietat dels actes administratius. 
Recursos administratius: Objecte i classes. Fi de la via administrativa. 

8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Recurs d’alçada: Objecte, terminis. Recurs potestatiu de reposició: Objecte i naturalesa, terminis. 
Recurs extraordinari de revisió: Objecte i terminis, resolució. 

9. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic: Objecte. Àmbit subjectiu. Principis 
generals. Òrgans administratius. Competència. Delegació de competències. Avocació. Encàrrecs 
de gestió. Delegació de signatura. Suplència 

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

11. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre: Personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures. Codi 
de conducta dels empleats públics. 

12. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals. Els drets de les persones. Exercici dels drets. El delegat de protecció de dades. Mesures 
de seguretat en l’àmbit del sector públic 

13. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. 



 
 
 

 

 
 

14. Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Específics:  
 
1. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. Disposicions generals. Del sistema públic de 

serveis socials. . Del règim competencial i organitzatiu.. De la participació cívica en els serveis 
socials. De la financiació dels sistema públic de serveis socials. Formació i investigació en serveis 
socials. De la qualitat dels serveis socials. De la inspecció i control i el règim de infraccions i 
sancions dels serveis socials.  

2. Cartera de Serveis Socials 2010-2011 (prorrogada). 
3. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la autonomia personal i atenció a les 

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

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

Catalunya de 8 d’octubre de 2003. 
6. Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. 
7. Els maltractaments a les persones grans. Protocol marc i orientacions d’actuació. Generalitat de 

Catalunya, 2012.  
8. Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 

l’habitatge i la pobresa energètica. 
9. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 
10. L’Acord marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets 

Socials , l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya en matèria 
de serveis socials i altres programes de protecció social, del 28 de desembre de 2021 

11. Les prestacions derivades de la Llei d’Integració Social dels minusvàlids a la cartera de serveis 
socials.  

12. Les prestacions tecnològiques a la cartera de serveis socials.  
13. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Infants i 

adolescents que troben limitacions o barreres per al desenvolupament o la participació. L’interès 
superior de l’infant o l’adolescent. El Dret d’ésser escoltat. Perspectiva de gènere i de diversitat 
funcional. Foment i suport a les relacions intergeneracionals.Infants i adolescents que troben 
limitacions o barreres per al desenvolupament o la participació en diverses activitats. 

14. Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual. 
 
Annex IX. Tècnic/a superior (A1) Jurista de l’Àrea de Serveis Jurídics 
 
Generals:  
 
1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar. El La 

Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar. El títol I Dels 
drets i dels deures fonamentals.  

2. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia 
competencial. Organització de les comunitats autònomes. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya: La Generalitat. Drets i principis rectors.  Els 
procediments de reforma. El Síndic de Greuges. El govern local. 

3. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya: Objecte. Definició. Organització comarcal: Òrgans del 
Consell Comarcal. Competències comarcals. Finançament 

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Objecte de la Llei. Àmbit subjectiu d’aplicació. Capacitat d’obrar. Concepte d’interessat. Drets de 
les persones en les seves relacions amb les administracions publiques. Dret i obligació de 
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Obligació de resoldre. 

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat. Còmput de terminis. 

6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Requisits dels actes administratius. Motivació. Inderogabilitat singular. Efectes. Notificació. 

7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Nul·litat de ple dret. Anul·labilitat. Límits a l’extensió de la nul·litat o anul·labilitat dels actes. 
Conversió d’actes viciats. Conservació d’actes i tràmits. Convalidació. 



 
 
 

 

 
 

8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Drets de l’interessat en el procediment administratiu. Executorietat dels actes administratius. 
Recursos administratius: Objecte i classes. Fi de la via administrativa. 

9. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Recurs d’alçada: Objecte, terminis. Recurs potestatiu de reposició: Objecte i naturalesa, terminis. 
Recurs extraordinari de revisió: Objecte i terminis, resolució. 

10. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic: Objecte. Àmbit subjectiu. Principis 
generals. Òrgans administratius. 

11. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic: Competència. Delegació de 
competències. Avocació. Encàrrecs de gestió. Delegació de signatura. Suplència 

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

13. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre: Personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures. Codi 
de conducta dels empleats públics. 

14. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. 
 

Específics:  
 
1. 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: Objecte i finalitat. Àmbit d’aplicació. Àmbit subjectiu. Règim 
aplicable als negocis jurídics exclosos. Convenis i comandes de gestió. Negocis jurídics i 
contractes exclosos en l’àmbit internacional. Negocis i contractes exclosos en l’àmbit de la 
recerca, el desenvolupament i la innovació. Relacions jurídiques, negocis i contractes exclosos en 
l’àmbit del domini públic i en l’àmbit patrimonial. Negocis i contractes exclosos en l’àmbit financer. 
Altres negocis o contractes exclosos.  

2. 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: Qualificació dels contractes. Contracte d’obres. Contracte 
de concessió d’obres. Contracte de concessió de serveis. Contracte de subministrament. 
Contracte de serveis. Contractes mixtos.  

3. Contractes subjectes a una regulació harmonitzada: Delimitació general. Contractes d’obres, de 
concessió d’obres i de concessió de serveis subjectes a una regulació harmonitzada: llindar. 
Contractes de subministrament subjectes a una regulació harmonitzada: llindar. Contractes de 
serveis subjectes a una regulació harmonitzada: llindar. Contractes subvencionats subjectes a 
una regulació harmonitzada. 

4. 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, contractes administratius i contractes privats: Règim jurídic 
aplicable als contractes del sector públic. Contractes administratius. Contractes privats. 
Jurisdicció competent.  

5. 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, del recurs especial: recurs especial en matèria de 
Contractació. Actes recurribles. Òrgan competent per a la resolució del recurs en les comunitats 
autònomes i entitats locals. Recursos contra actes de poders adjudicadors que no siguin 
Administració pública i en relació amb contractes subvencionats. Legitimació. Sol·licitud de 
mesures cautelars. Iniciació del procediment i termini. Forma i lloc d’interposició del recurs 
especial. Accés a l’expedient. Efectes derivats de la interposició del recurs. Comunicacions i 
notificacions. Inadmissió. Tramitació del procediment. Resolució del recurs especial. 
Indemnitzacions i multes. Efectes de la resolució del recurs especial. Emplaçament de les parts 
davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

6. 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,  Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu 
del contracte i la seva revisió: Objecte del contracte. Pressupost base de licitació. Valor estimat. 
Preu. Revisió de preus en els contractes de les entitats del sector públic. Procedència i límits. 
Revisió en casos de demora en l’execució. Pagament de l’import de la revisió.  



 
 
 

 

 
 

7. 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, Modificació dels contractes: Potestat de modificació del 
contracte. Modificacions que preveu el plec de clàusules administratives particulars. Modificacions 
que no preveu el plec de clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, 
circumstàncies imprevisibles i modificacions no substancials. Obligatorietat de les modificacions 
del contracte. Especialitats procedimentals.  

8. 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, Suspensió i extinció dels contractes: Suspensió dels 
contractes. Extinció dels contractes. Compliment dels contractes i recepció de la prestació. 
Causes de resolució. Aplicació de les causes de resolució. Efectes de la resolució.  

9. 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: Competències en matèria de contractació en les entitats 
locals. Normes específiques de contractació pública en les entitats locals.  

10. Dels consorcis: Definició i activitats pròpies. Règim jurídic. Règim d’adscripció. Règim de 
personal. Règim pressupostari, de comptabilitat, control economicofinancer i patrimonial. Creació. 
Contingut dels estatuts. Causes i procediment per a l’exercici del dret de separació d’un consorci. 
Efectes de l’exercici del dret de separació d’un consorci. Dissolució del consorci.  

11. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de l’Ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu: Àmbit. Òrgans i competències. Competència territorial dels 
Jutjats i Tribunals.  

12. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, les parts: 
capacitat processal, legitimació, representació i defensa de les parts.  

13. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, objecte del 
recurs contenciós administratiu: Activitat administrativa impugnable. Pretensions de les parts. 
Acumulació. Quantia del recurs.  

14. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, del 
procediment contenciós administratiu: Procediment en primera o única instància. Diligència 
preliminars. Interposició del recurs i reclamació de l’expedient. Emplaçament dels demandats i 
admissió del recurs.  

15. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, del 
procediment contenciós administratiu: Demanda i contestació. Al·legacions prèvies en el 
procediment contenciós administratiu. La prova.  

16. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, del 
procediment contenciós administratiu: vista i conclusions. Sentència. Altres formes d’acabament 
del procediment.  

17. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: el 
procediment abreujat.  

18. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: recursos 
contra resolucions processals. Recursos contra provisions i interlocutòries. 

19. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: Recurs 
ordinari d’apel·lació. Recurs de cassació.  

20. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: recurs de 
cassació per a la unificació de doctrina. Recurs de cassació en interès de la llei. De la revisió de 
sentències. Recursos contra les resolucions del secretari judicial. Execució de sentències. 

 
 
Annex X. Tècnic/a superior (A1) Gestió econòmica de l’Àrea de Serveis Jurídics  
 
Generals:  
 
1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar. El La 

Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar. El títol I Dels 
drets i dels deures fonamentals.  

2. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia 
competencial. Organització de les comunitats autònomes. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya: La Generalitat. Drets i principis rectors.  Els 
procediments de reforma. El Síndic de Greuges. El govern local. 



 
 
 

 

 
 

3. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya: Objecte. Definició. Organització comarcal: Òrgans del 
Consell Comarcal. Competències comarcals. Finançament 

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Objecte de la Llei. Àmbit subjectiu d’aplicació. Capacitat d’obrar. Concepte d’interessat. Drets de 
les persones en les seves relacions amb les administracions publiques. Dret i obligació de 
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Obligació de resoldre. 

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat. Còmput de terminis. 

6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Requisits dels actes administratius. Motivació. Inderogabilitat singular. Efectes. Notificació. 

7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Nul·litat de ple dret. Anul·labilitat. Límits a l’extensió de la nul·litat o anul·labilitat dels actes. 
Conversió d’actes viciats. Conservació d’actes i tràmits. Convalidació. 

8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Drets de l’interessat en el procediment administratiu. Executorietat dels actes administratius. 
Recursos administratius: Objecte i classes. Fi de la via administrativa. 

9. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Recurs d’alçada: Objecte, terminis. Recurs potestatiu de reposició: Objecte i naturalesa, terminis. 
Recurs extraordinari de revisió: Objecte i terminis, resolució. 

10. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic: Objecte. Àmbit subjectiu. Principis 
generals. Òrgans administratius. 

11. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic: Competència. Delegació de 
competències. Avocació. Encàrrecs de gestió. Delegació de signatura. Suplència 

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

13. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre: Personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures. Codi 
de conducta dels empleats públics. 

14. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. 
 

Específics:  
 
1. 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: Objecte i finalitat. Àmbit d’aplicació. Àmbit subjectiu. 
Qualificació dels contractes. Contracte d’obres. Contracte de concessió d’obres. Contracte de 
concessió de serveis. Contracte de subministrament. Contracte de serveis. Contractes mixtos.  

2. 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, contractes subjectes a una regulació harmonitzada: 
Delimitació general. Contractes d’obres, de concessió d’obres i de concessió de serveis subjectes 
a una regulació harmonitzada: llindar. Contractes de subministrament subjectes a una regulació 
harmonitzada: llindar. Contractes de serveis subjectes a una regulació harmonitzada: llindar. 
Contractes subvencionats subjectes a una regulació harmonitzada.Contractes administratius i 
contractes privats: Règim jurídic aplicable als contractes del sector públic. Contractes 
administratius. Contractes privats. Jurisdicció competent.  

3. 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,  Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu 
del contracte i la seva revisió: Objecte del contracte. Pressupost base de licitació. Valor estimat. 
Preu. Revisió de preus en els contractes de les entitats del sector públic. Procedència i límits. 
Revisió en casos de demora en l’execució. Pagament de l’import de la revisió.  

4. 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, Modificació dels contractes: Potestat de modificació del 
contracte. Modificacions que preveu el plec de clàusules administratives particulars. Modificacions 
que no preveu el plec de clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, 
circumstàncies imprevisibles i modificacions no substancials. Obligatorietat de les modificacions 
del contracte. Especialitats procedimentals. Suspensió i extinció dels contractes: Suspensió dels 



 
 
 

 

 
 

contractes. Extinció dels contractes. Compliment dels contractes i recepció de la prestació. 
Causes de resolució. Aplicació de les causes de resolució. Efectes de la resolució.  

5. 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: Competències en matèria de contractació en les entitats 
locals. Normes específiques de contractació pública en les entitats locals.  

6. Les hisendes locals a Espanya: principis constitucionals. El regim jurídic de les hisendes locals. 
Incidència estatal i autonòmica en l'autonomia financera local. La coordinació de les hisendes 
estatal, autonòmica i local. 

7. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Especial referencia a les bases 
d’execució del pressupost. L’elaboració i aprovació del pressupost general. La prorroga 
pressupostaria.L'estructura pressupostaria. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, 
situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: classes, concepte, 
finançament i tramitació. 

8. L’execució del pressupost de despeses i d'ingressos: les seves fases. Els pagaments a justificar. 
Les bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació anticipada de 
despeses. Els projectes de despesa. Les despeses amb finançament afectat: especial referencia 
a les derivacions de finançament.La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de 
crèdits. El resultat pressupostari: concepte, càlcul i ajustaments. El romanent de tresoreria: 
concepte i càlcul. Anàlisi del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat i del 
romanent de tresoreria per a despeses generals. La consolidació pressupostaria. 

9. El sistema de comptabilitat de l’Administració local. Principis generals. Competències. Finalitats 
de la comptabilitat. La Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració local: estructura i contingut. 
Documents comptables. Llibres de comptabilitat. 

10. El compte general de les entitats locals. Els estats i comptes anuals i annexos de l'entitat local i 
els seus organismes autònoms: contingut i justificació. Els comptes de les societats mercantils. 
Tramitació del compte general. Altra informació a subministrar al Ple, als òrgans de gestió i a 
altres administracions publiques. 

11. El control intern de l'activitat economicofinancera de les entitats locals i els seus ens dependents. 
La funció interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu i modalitats. Fiscalització limitada prèvia i 
fiscalització prèvia plena. Les objeccions, les discrepàncies i la seva resolució. Especial referencia 
a les objeccions. 

12. Els controls financers, d’eficàcia i d’eficiència: àmbit subjectiu, àmbit objectiu, procediments i 
informes. L'auditoria com a forma d'exercici de control financer. Les normes d'auditoria del sector 
públic.El control extern de l'activitat economicofinancera del sector públic local. La fiscalització de 
les entitats locals pel Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les comunitats 
autònomes. Les relacions del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les 
comunitats autònomes. 

13. La relació jurídica tributaria: concepte i elements. Fet imposable. Meritació. Exempcions. Subjecte 
actiu. Subjectes passius. Responsables. La solidaritat: extensió i efectes. El domicili fiscal. La 
representació. La transmissió del deute. La base imposable i la base liquidable. El tipus de 
gravamen. La quota i el deute tributari. 

14. La responsabilitat comptable: concepte i regim jurídic. El caràcter objectiu de la responsabilitat 
comptable. Supòsits basics de la responsabilitat comptable. Comptabilitat amb altres classes de 
responsabilitats. Els subjectes dels procediments de responsabilitat comptable.  

15. El cost efectiu dels serveis. Naturalesa i forma de càlcul. La comptabilitat analítica en el sector 
públic. 

16. Llei de Subvencions: Àmbit d’aplicació. Principis generals i disposicions comuns. Bases 
reguladores. Atorgament, Justificació. Reintegrament. Base Nacional de Subvencions.  

17. El crèdit local. Classes d'operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les 
operacions de crèdit a llarg termini. Finalitat i durada. Competència. Límits i requisits per a la 
concertació d'operacions de crèdit a llarg termini. La concessió d'avals per les entitats locals. 

18. Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius d'estabilitat 
pressupostaria, de deute públic i de la regla de despesa per a les corporacions locals: establiment 
i conseqüències associades al seu incompliment. Els plans econòmics financers: contingut, 
tramitació i seguiment. Plans d'ajustament i de sanejament financer. Subministrament 
d’informació financera de les entitats locals. 

19. Els comptes nacionals: el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95). Les 
aplicacions del SEC en l’administració local: el manual de càlcul del dèficit en Comptabilitat 
Nacional adaptat a les corporacions locals. 



 
 
 

 

 
 

20. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals. Els drets de les persones. Exercici dels drets. El delegat de protecció de dades. Mesures 
de seguretat en l’àmbit del sector públic. 

 
Annex XI. Pedagog/a del SEAIA de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
 
Generals:  
 
1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar. El títol I Dels 

drets i dels deures fonamentals.  
2. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia 

competencial. Organització de les comunitats autònomes. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya: La Generalitat. Drets i principis rectors.  Els 
procediments de reforma. El Síndic de Greuges. El govern local. 

3. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya: Objecte. Definició. Organització comarcal: Òrgans del 
Consell Comarcal. Competències comarcals. Finançament 

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Objecte de la Llei. Àmbit subjectiu d’aplicació. Capacitat d’obrar. Concepte d’interessat. Drets de 
les persones en les seves relacions amb les administracions publiques. Dret i obligació de 
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Obligació de resoldre. 

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat. Còmput de term inis. 

6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Requisits dels actes administratius. Motivació. Inderogabilitat singular. Efectes. Notificació. 
Nul·litat de ple dret. Anul·labilitat. Límits a l’extensió de la nul·litat o anul·labilitat dels actes. 
Conversió d’actes viciats. Conservació d’actes i tràmits. Convalidació. 

7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Drets de l’interessat en el procediment administratiu. Executorietat dels actes administratius. 
Recursos administratius: Objecte i classes. Fi de la via administrativa. 

8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques: 
Recurs d’alçada: Objecte, terminis. Recurs potestatiu de reposició: Objecte i naturalesa, terminis. 
Recurs extraordinari de revisió: Objecte i terminis, resolució. 

9. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic: Objecte. Àmbit subjectiu. Principis 
generals. Òrgans administratius. Competència. Delegació de competències. Avocació. Encàrrecs 
de gestió. Delegació de signatura. Suplència 

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

11. Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre: Personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures. Codi 
de conducta dels empleats públics. 

12. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals. Els drets de les persones. Exercici dels drets. El delegat de protecció de dades. Mesures 
de seguretat en l’àmbit del sector públic 

13. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. 
14. Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Específics:  
 
1. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. 
2. Cartera de Serveis Socials 2010-2011. 
3. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 
4. Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la 

violència. 
5. Ordre BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual s’aproven les llistes d’indicadors i factors de 

protecció dels infants i adolescents 
6. Protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya. 

Generalitat de Catalunya 2017 
7. Decret 250/2013 de 12 de novembre de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància. 
8. Reglament de funcionament intern de les taules territorials d’infància de Catalunya 



 
 
 

 

 
 

9. Directriu general 1/2021, d’11 de gener, de la directora general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència , per la qual s’aprova el Programa marc de tractament terapèutic amb famílies des 
del Sistema d’atenció a la infància i l’adolescència. 

10. Decret 63/2022, de 5 d’abril, dels drets i deures dels infants i els adolescents en el sistema de 
protecció, i del procediment i les mesures de protecció a la infància i adolescència. 

11. La Direcció General d’Atenció a la Infància, Departament de Drets Socials Generalitat de 
Catalunya. Funcions. Els Equips Funcionals d’Infància. 

12. Els Equips de Valoració de Maltractaments Infantils. Definició i funcions. 
13. Directriu general d’actuació 1/2019,de 25 de febrer, de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència, per la qual s’aprova i es fa difusió del document model de Síntesi Avaluativa. 
14. Directriu general d’actuació 6/2016,de 28 de desembre, de règim de relació i visites dels infants i 

adolescents que es troben sota la protecció de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència amb els seus familiars. 

15. Directriu general d’actuació 1/2022, de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, 
per la qual s’aprova el Protocol per a l’ingrés, acolliment i seguiment d’adolescents en centres 
residencials d’educació intensiva i en centres terapèutics. 

16. Directriu general d’actuació1/2018,de 8 de gener, de la directora general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, per la qual s’aproven els criteris per la intervenció administrativa en situacions de 
conflicte familiar en l’atribució de la guarda judicial dels fills en els supòsits de separació, nul·litat, 
divorci o ruptura de parella de fet. 

17. El compromís socioeducatiu.  
18. LLEI 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació 
19. II Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2021-2024.Generalitat de Catalunya. 
20. Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual. 
 
 
Annex XII. Model per la declaració responsable, jurada o promesa de no haver estat condemnat per 
sentència ferma de algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ni pel delicte de tràfic de 
persones.  
 



 
 
 

 

 
 

 
ANNEX XII 
 
Declaració responsable Declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat per 
sentència ferma de algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ni pel delicte de tràfic 
de persones.  
 
El senyor/a __________________ amb DNI ___________ amb el lloc de treball adscrit a 
l’Àrea de  ____________________________________qualificat com a lloc de treball amb 
contacte habitual amb menors. Declaro i/o prometo, als efectes establerts per la Llei 
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i 
l'adolescència, que: No he estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la 
llibertat i la indemnitat sexual ni pel delicte de tràfic de persones i, en aquest sentit, 
autoritzo al Consell Comarcal del Vallès Oriental a comprovar la veracitat de la meva 
declaració, mitjançant la consulta d'inexistència d'antecedents per delictes sexuals a través 
de la plataforma Via Oberta de l'EACAT.  
 
Granollers, ......... de ................... de 20..  
 
 
(Signatura).  
 
 
AREA DE PERSONES I VALORS DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL. 
D'acord amb l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer "Gestió de Personal", del 
qual sigui responsable el Consell Comarcal del Vallès Oriental. La finalitat del fitxer és 
donar compliment al requisit d'ocupació previst en la Llei 26/2015, pel que fa als llocs de 
treball amb contacte habitual amb menors. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
carrer Ricomà, 46, 08401 Granollers. Amb la vostra signatura autoritzeu la unitat 
responsable del fitxer a tractar les vostres dades amb la finalitat indicada. 

 

 

2. Publicar íntegrament en el BOPB i al tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell 
Comarcal, així mateix, es publicarà en el DOGC, fent constar la referència de la 
publicació al BOPB i al Butlletí Oficial de l’Estat. Tot això, sense perjudici que també es 
puguin utilitzar altres mitjans de difusió. Els successius actes de tràmit del procés 
selectiu que no sigui preceptiu publicar-los en diaris oficials es publicaran a la seu 
electrònica i el nomenament com a personal funcionari de carrera de les persones 
seleccionades es publicarà en el BOPB. 

 

Aquest punt es troba enregistrat al minut 54.41 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 17 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, 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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal Junts 
per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé 
Soler, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, i Joan Pons Fiori; 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, Anna Cella i Navarro,  Joan 
Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez 
Murciano, 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 
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part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – Alternativa Municipalista, el senyor Luís Toral 
Ortega. 
 
 
7. Esmenar l’acord de Ple de 4 de maig de 2022, d’aprovació de l’expedient 11 de 
modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 
2022, en la seva modalitat de crèdits extraordinaris. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 23 de novembre de 2022, que és la 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 22 de novembre de 2022, el senyor Carles Fernández Perez, gerent, ha emès l’informe 
següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS: 
 
1. El 4 de maig de 2022 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar l’expedient 11 de 

modificació de crèdits del Pressupost general del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de crèdits extraordinaris.. 
 

2. En la modificació 11/2022 hi consta l’aplicació pressupostària 90 92000 62203 Nova seu per un 
import total de 800.000,00 euros. 
 

3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental va fer una consulta sobre les codificacions 
pressupostàries per a la nova seu a la  Unitat de formació i Suports dels Mòduls de Gestió 
d’Actius i Passiu de la Diputació de Barcelona. La resposta per email ha estat que l’econòmica ha 
de ser: 
 

 
 
 
Per tota això, PROPOSO: 
 
Únic. Modificar la codificació de l’aplicació pressupostària d’acord amb: 
 
ON DIU: 
90 92000 62203 Nova seu ..........................................................................800.000,00 € 
 
HA DE DIR: 
90 92000 63200 Nova seu ..........................................................................800.000,00 €” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 



 
 
 

 

 
 

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar, així 
mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de 
fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi esmenar l’acord de Ple de 4 de maig de 2022, d’aprovació de 
l’expedient 11 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de 
l’exercici 2022, en la seva modalitat de crèdits extraordinaris en el sentit següent: 
 
On diu: 
90 92000 62203 Nova seu  
 
Ha de dir: 
90 92000 63200 Nova seu” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 58.15 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 26 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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal 
Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, 
Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i 
Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, i Joan Pons Fiori; 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 POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
8. Aprovar l’adhesió a la Declaració institucional del 25 de novembre de 2022, dia 
internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones elaborat per la 
Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions provincials, l’Associació Catalana de 
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació de Micropobles. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 23 de novembre de 2022, 
que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 22 de novembre de 2022, la senyora Silvia Perez Corts, cap de l'Àrea de Polítiques 
Socials i d'Igualtat, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de novembre se celebra el dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones. 
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2. La Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions provincials, l’Associació Catalana de Municipis, 

la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació de Micropobles de Catalunya han elaborat el 
manifest institucional per demostrar el rebuig a la violència masclista i manifestar la intenció de 
seguir treballant per eradicar-la. 
 

3. El 23 de setembre de 2015, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el II Pla Comarcal 
de Polítiques de Dones del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb el compromís de 
desenvolupar polítiques d’igualtat d’oportunitats com a base de la cohesió social. 
 

4. El Pla consta de 4 eixos, sent el quart eix el d’Intervenció integral contra la violència masclista, i 
per tant, el Consell Comarcal està té un compromís ferm i està treballant en la línia de l’eradicació 
de la violència masclista. 
 

5. Per aquests motius, el Consell Comarcal del Vallès Oriental està d’acord amb el contingut del 
manifest, que a continuació es transcriu: 
 
Declaració institucional del 25 de novembre de 2022 
 
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones 
 
Avui, 25 de novembre, ens convoquem per commemorar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
vers les Dones. La violència masclista té moltes formes i l’impacte en les seves vides depèn, en gran mesura, 
de la garantia d’accés a drets bàsics per a la seva reparació. 
 
De totes les formes de violència masclista, les violències sexuals són les més prevalents, les més 
invisibilitzades i les més naturalitzades. Tot això fa de les violències sexuals un component central del 
patriarcat. No tenen a veure amb el sexe sinó amb el poder. El poder de cosificar, d’humiliar, de dominar, de 
disciplinar, de generar por i de restringir la llibertat de les nenes, les adolescents i les dones. El poder de 
crear l’expectativa social que els homes han de prendre la iniciativa en el sexe i no aturar-se fins rebre una 
negativa directa. Fins i tot el poder d’ignorar una negativa o de traspassar els límits amb la insistència. 
 
També el poder de produir un sentiment de vergonya per haver patit una agressió sexual, el poder de 
responsabilitzar i culpabilitzar les víctimes/supervivents (com anava vestida, què havia consumit, en quin lloc 
estava, si anava sola...) en lloc d’assenyalar l’agressor com a únic responsable. O el poder de posar en dubte 
la intenció de les denunciants. I, de manera cabdal, el poder de crear un imaginari en què les agressions les 
comet un desconegut a l’espai públic amb perfil psicòpata i depravat, malgrat que la major part de les 
agressions, especialment aquelles més greus, ocorren en espais considerats privats i els agressors més 
habituals no tenen un perfil concret. Les cometen amics, parelles, companys d’estudis o de feina, veïns, 
familiars o referents propers. 
 
Els moviments feministes d’arreu del món s’han rebel·lat contra aquest poder patriarcal, han assenyalat les 
causes i les conseqüències de les violències sexuals i n’han identificat les diverses expressions en tots els 
àmbits en què ocorren (familiar, de la parella, social o comunitari, laboral, educatiu, digital o polític). També 
han denunciat la cultura de la violació que normalitza i accepta la violència sexual envers les dones i han 
generat una onada de sororitat per reconèixer la veu de les dones que denuncien i per acompanyar-les. 
 
Simultàniament, els feminismes han impulsat dos grans canvis. En primer lloc, han posat el consentiment al 
centre. La llibertat sexual inclou practicar sexe tan sovint com es vulgui i amb qui es vulgui, així com rebutjar 
fer-ho. Això interpel·la tota la societat i especialment als homes, perquè es desprenguin dels estereotips i dels 
rols de gènere en què els socialitza el patriarcat, perquè aprenguin a identificar en ells mateixos i en el seu 
entorn d’amistats, familiars i companys de feina o d’oci totes aquelles actituds i conductes que legitimen, 
banalitzen o que directament constitueixen violència sexual. 
 
I, en segon lloc, els feminismes han exigit que es faci efectiva la diligència deguda dels poders públics i que 
s’erradiqui tota forma de violència institucional. Una responsabilitat que abasta tant les polítiques de 
prevenció com les de reparació, les quals han d’estar suficientment dotades de recursos econòmics i 
requereixen la màxima col·laboració i cooperació interinstitucional i intersectorial. 
 
Aquest és el compromís que refermem totes les institucions polítiques del país. Un compromís amb la 
garantia de tots els drets que es veuen vulnerats amb les violències sexuals: des del dret a la seguretat, al 
dret a la integritat física i psicològica, passant pel dret a la salut, el dret a l’educació o el dret a la participació 
social i política. En definitiva, un compromís amb la llibertat de les dones que ens ha de fer també una 
societat més lliure. 

 



 
 
 

 

 
 

Per tot això, PROPOSO  
 
1. Acordar l’adhesió a la Declaració institucional del 25 de novembre de 2022. Dia internacional 

per a l’eliminació de la violència vers les dones elaborat per la Generalitat de Catalunya, les 
quatre diputacions provincials, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de 
Catalunya, l’Associació de Micropobles.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre.  
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple:  
 
1. Adherir-se al Declaració institucional del 25 de novembre de 2022. Dia internacional per 

a l’eliminació de la violència vers les dones elaborat per la Generalitat de Catalunya, les 
quatre diputacions provincials, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya, l’Associació de Micropobles.” 
 

2. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 59.53 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
9. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès per a l’execució d’un projecte en matèria 
d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació 
juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Serveis Personals, de 23 de novembre de 2022, que és la 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 de novembre de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis 

Personals, ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de març de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el contingut 

i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments per a l’execució d’un 
projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent 
d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada 
en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la 
qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a 
donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil. 
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2. L’11 de juliol de 2022, el senyor Martí Pujol Casals, alcalde de l’Ajuntament de Llinars del 

Vallès, la senyora Maria Neus Puig Casademunt, secretària de l’Ajuntament de Llinars del 
Vallès, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i 
la senyora Núria Caellas Puig, secretària accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
van signar el conveni de col·laboració per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació 
juvenil, en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a 
l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021 amb diversos ajuntaments, en 
endavant el CONVENI. 

 
3. Durant els mesos de juny i juliol de 2022 el projecte en matèria d’ocupació juvenil, en el marc 

de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre 
TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021, en endavant el PROJECTE, no s’ha pogut 
descentralitzar al municipi de Llinars del Vallès per manca de personal. 

 
4. El 16 de novembre de 2022, mitjançant registre d’entrada del Consell Comarcal núm. 

E2022018739, l’Ajuntament de Llinars del Vallès ha sol·licitat la minoració del cost del 
CONVENI, proporcional als dos mesos d’interrupció del servei. 

 
5. El 18 de juliol de 2022 l’Ajuntament de Llinars ha fet efectiu l’ingrés de 850,00 euros al compte 

del Consell Comarcal del Vallès Oriental, operació 1.20220000966. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar la modificació del CONVENI amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès de la manera 

següent:  
 
Al pacte QUART, de règim econòmic:  

 
On diu: “Per a l’execució d’aquest PROJECTE supralocal, el CONSELL 

COMARCAL hi destina l’import de la subvenció atorgada per raó de 
l’ORDRE i la RESOLUCIÓ, i l’AJUNTAMENT aporta l’import de 850 €, a 
transferir al CONSELL COMARCAL no més enllà del 30 de setembre de 
2022.” 

Ha de dir: “Per a l’execució d’aquest PROJECTE supralocal, el CONSELL 
COMARCAL hi destina l’import de la subvenció atorgada per raó de 
l’ORDRE i la RESOLUCIÓ, i l’AJUNTAMENT aporta l’import de 708,33 €, a 
transferir al CONSELL COMARCAL no més enllà del 31 de desembre de 
2022. 

 
L’import a aportar és el resultat de la minoració aplicada a causa de 2 mesos d’interrupció 
del servei.”  

 
2. Procedir a la devolució d’ingressos a l’Ajuntament de Llinars del Vallès per un import total de 

cent quaranta-un euros amb seixanta-set cèntims (141,67 euros) de l’aplicació pressupostària 
33 46242.  

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

 
2. El 18 de juliol de 2022, l’Ajuntament de Llinars del Vallès ha ingressat al Consell 

Comarcal del Vallès Oriental l’import de 850,00 euros corresponent a la quantía total 
pactada al conveni formalitzat l’11 de juliol de 2022, per a l’execució d’un projecte en 
matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació 
juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 



 
 
 

 

 
 

1. L’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa 
referent d'ocupació juvenil, modificada per l’Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost. 
 

2. La Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per 
a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al 
Programa referent d'ocupació juvenil. 
 

3. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en 
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, 
l’epígraf c) d’aquest article, preveu com a competència de la comarca aquelles que li 
deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat i els municipis. 

 
4. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves 
competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la 
pròpia llei. 

 
5. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques 
prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
 

6. L’article 28.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, disposa que en tot cas, la 
comarca ha d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint en 
compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants 
com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant. 

 
7. L’article 9.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, estableix que les 
competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes 
competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, 
sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres 
administracions públiques, en els termes establerts per les lleis. 

 
8. L’article 66.2 del TRLMRLC disposa que els ens locals tenen competències en els 

àmbits de la cohesió social i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres, amb 
l'abast que fixen aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva. 

 
9. L’article 14 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del 

Servei públic d’ocupació de Catalunya, estableix com a entitats que integren el sistema 
d’ocupació de Catalunya, les següents: 

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

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

2) Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen 
programes en el marc de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de 
desenvolupament de les polítiques d’ocupació. 

3) El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació 
professionals, sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de 



 
 
 

 

 
 

l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les 
polítiques d’ocupació. 
 

10. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques 
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, 
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú. 
 

11. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
pel que fa al règim jurídic dels convenis. 

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

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

 
13. L’article 14 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple. 
 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb 

l’Ajuntament de Llinars del Vallès per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació 
juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent 
a l’Ordre TSF/200/2018, modificada per l’Ordre TSF/166/2019 i a la Resolució 
EMT/3721/2021, d’acord amb el redactat següent: 
 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal, assistit per la 
secretària del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
I de l’altra, el senyor Martí Pujol Casals, alcalde president de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, 
assistit per la senyora Neus Puig Casademunt, secretària de l’ajuntament. 
 

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 noviembre. 
 
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. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar document, i  

 
 



 
 
 

 

 
 

M A N I F E S T E N 
 

1. Que l’11 de juliol de 2022 el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 
CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de Llinars del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, 
vam formalitzar el conveni per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en 
el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, 
modificada per l'Ordre TSF/166/2019 d'1 d'agost, en endavant ORDRE, i a la Resolució 
EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, 
en endavant RESOLUCIÓ, per a la concessió de subvencions destinades a donar 
continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil, en endavant i en el seu conjunt el 
CONVENI.  

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

previst un projecte supralocal en matèria d’ocupació juvenil, en endavant el PROJECTE. 
 

3. Que el 18 de juliol de 2022 l’Ajuntament de Llinars del Vallès ha ingressat al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental l’import de 850,00 euros. 

 
4. Que durant els mesos de juny i juliol de 2022 el PROJECTE, no s’ha pogut descentralitzar 

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

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

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
Per raó d’aquesta es modifica el CONVENI entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del 
Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ. 
 
Segon. Contingut de la modificació 
 
Per raó d’aquesta addenda, es modifica l’import que aporta l’AJUNTAMENT al CONSELL 
COMARCAL per a l’execució del PROJECTE supralocal, que esdevé en set-cents vuit euros 
amb trenta-tres cèntims (708,33 EUR), a transferir al CONSELL COMARCAL. Aquest import 
és el resultat de la minoració aplicada a causa dels dos mesos en què el servei ha estat 
interromput. 
 
Tercer. Conservació del CONVENI 
 
El contingut del CONVENI es manté vigent en tot allò que no hagi estat modificat per aquesta 
addenda. 
 
Quart. Vigència 
 
Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins a 
la finalització del conveni que modifica. 
 
Cinquè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta addenda 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 



 
 
 

 

 
 

 
Les parts, després de llegir l’addenda de modificació, mostren la seva conformitat, ratifiquen el 
seu contingut i la signen. ” 

 

2. Aprovar la devolució d’ingressos a favor de l’Ajuntament de Llinars del Vallès per un 
import total de cent quaranta-un euros amb seixanta-set cèntims (141,67 euros) de 
l’aplicació pressupostària 33 46242. 

 
3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Llinars del Vallès.” 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 1.00.45 de la videoacta. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
10. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació per a l’any 2022 del 
conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la 
coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en 
matèria de consum 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Serveis Personals, de 23 de novembre de 2022, que és la 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 16 de novembre de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis 
Personals, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’Agència Catalana del Consum és l’entitat pública que té assignades totes les competències que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=41


 
 
 

 

 
 

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

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

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

34.49300.12000, 34.49300.12006, 34.49300.12100, 34.49300.12101, 34.49300.16000, 
30.32001.12000,  30.32001.12006, 30.32001.12100, 30.32001.12101 i 30.32001.16000 del 
pressupost de despeses 2022 del Consell Comarcal. 

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

competències en matèria de consum.” 

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

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

2. L’Agència Catalana del Consum, d’acord amb l’article 3.1 de la Llei 9/2004, de 24 de 
desembre, de creació i amb l’article 126-10 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi 
de Consum de Catalunya, té, entre altres, les funcions de: 

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

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

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

 
3. Correspon a les comarques l’exercici de les competències recollides als articles 25 i 28 

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

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

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

6. El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya, i al seu article 25 s’informen les competències de 



 
 
 

 

 
 

les comarques entre les quals hi ha les que li deleguin o li encarreguin de gestionar 
l'Administració de la Generalitat. 
 

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

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

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

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

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

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

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

local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1988, de 18 d’abril; l’article 179.1.b) del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, segons és necessari informe previ del secretari o secretària de la 
corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui legalment els substitueixi, 
per a adoptar els acords en matèries per a les quals la llei exigeixi un quòrum de votació 
especial. 

 
 
Per això,  

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

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

 
REUNITS 
 
D'una part, el senyor Albert Melià i Roset, director de l’Agència Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya, qui intervé en representació d’aquesta entitat pública d’acord amb el 
nomenament efectuat mitjançant el Decret 280/2022, de 25 d’octubre (DOGC 8781, de 



 
 
 

 

 
 

27.10.2022), i en virtut de les funcions assignades per l’article 9 de la Llei 9/2004, de 24 de 
desembre, de creació de l’organisme autònom administratiu. 
 
I de l'altra, el senyor Emilio Cordero i Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, al 
qual representa segons nomenament de data 30 de juny de 2021  en ús de les competències 
que té atribuïdes per l’article 13.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per l’Acord del Ple del 
Consell de data 30 de juny de 2021. 
 
En endavant, les entitats representades, seran considerades conjuntament com les Parts. 
 
MANIFESTEN 
 
Única.- Les Parts van formalitzar, amb data 28 i 29 de desembre de 2021, un conveni per a la 
coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències que, en matèria 
de consum, va ser adoptada a favor de la comarca mitjançant Acord de Govern GOV/173/2021 
de 2 de novembre. Mitjançant aquest conveni es va concretar la realització d’actuacions en 
matèria de consum, el procediment, les tasques i els mitjans per a l’exercici de les funcions 
delegades així com el finançament corresponent. 
 
El conveni esmentat, sens perjudici de la seva possibilitat de pròrroga, és vigent fins el 31 de 
desembre de 2024. No obstant això, a la clàusula onzena, apartat 3, in fine, es va establir que: 
“la clàusula vuitena i els annexos d’aquest conveni on es concreta el finançament, el mètode de 
càlcul i, per tant, la contraprestació aplicable durant cada exercici, han de ser objecte 
d’actualització anual mitjançant una addenda de modificació a subscriure per escrit”. 
 
L’objecte d’aquesta addenda de modificació és el de procedir amb l’actualització esmentada a 
l’apartat immediat anterior per a l’any 2022, amb subjecció a les següents, 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte 
Aquesta Addenda té per objecte la modificació, per a l’any 2022, de la clàusula vuitena i dels 
annexos afectats del conveni de coordinació d’actuacions en desenvolupament de delegació de 
competències en matèria de consum, subscrit entre l’ACC i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, el dia 28 i 29/12/2021, amb la finalitat de procedir amb l’actualització prevista a la seva 
clàusula onzena, apartat 3, in fine. 
 
Segona.- Abast de la modificació 
 
1. Es modifica la clàusula vuitena del conveni de coordinació d’actuacions esmentat a la 

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

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

 



 
 
 

 

 
 

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

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

 
Dades del Consell Comarcal 

Entitat 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 NIF 
P5800010J 

Carrer o plaça i número 
Miquel Ricomà, 46 

 Localitat 
Granollers 

Codi postal 
08401 

 Telèfon 
938600700 

Adreça electrònica 
ccvo@vallesoriental.cat 

 

 
Dades dels representants 

President/a (nom i cognoms)  
Emilio Cordero Soria 

NIF 
52149771P 

Adreça electrònica 
presidencia@vallesoriental.cat 

Data de nomenament 
30 de juny de 2021 

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

Gerent (nom i cognoms) 
Carles Fernández Pérez 

NIF 
46519928J 

Adreça electrònica 
fernandezpc@vallesoriental.cat 

Delegat protecció dades (nom i cognoms) 
Núria Caellas Puig 

NIF 
      

Adreça electrònica 
dpd@vallesoriental.cat 

 

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

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

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

Òrgan atorgant Import sol·licitat Import concedit 

Diputació de Barcelona 40.000,00€ 28.166,00€ 
 

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

 

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



 
 
 

 

 
 

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

 

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

Nom i cognoms NIF Categoria Cost 
anual 

Funcions 

Descripció de les funcions que fa 

Eugènia Llonch 
Bonamusa 

***2569** A1 50.421,60 

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

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

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

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

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

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

Josefa Recio Corral ***9831** A1 71.922,75 

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

servei. 
- Gestió  i tramitació dels expedients 

administratius del servei. 

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

 
2. Notificar aquest acord a l’Agència Catalana del Consum.”  
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 1.01.47 de la videoacta. 
 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=42


 
 
 

 

 
 

El ple aprova el dictamen amb els 26 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, i Àlex Valiente Almazan; per part del Grup Comarcal 
Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, 
Anna Cella i Navarro,  Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i 
Sauri, Ignasi Martínez Murciano, 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, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, i Joan Pons Fiori; 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. 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
Aquest punt es troba enregistrat al minut 1.02.43 de la videoacta. 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
1. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre 
de 2022. 
 
El president dona compte al ple, que en pren coneixement, de l’estat d’execució del 
pressupost corresponent al tercer trimestre de 2022 següent: 
 
 “RELACIÓ DE FETS 
 
L’11 de novembre de 2022, la senyora Lorena Isabel Serrano Pacheco, interventora 
accidental, ha emès l’informe següent: 
 
“INFORME INTERVENCIÓ  

 
 
DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2022 
 
ANTECEDENTS DE FET  
 
Atès que ha transcorregut el tercer 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.  

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=43


 
 
 

 

 
 

 

 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. 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: 

 
I. Resum general per capítol EXERCICI CORRENT 

 
PRESSUPOST DE DESPESES 2022. ESTAT D'EXECUCIÓ 3R TRIMESTRE

CAP DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Crèdits inicials
Modificacions 

de crèdit

Crèdits totals 

consignats

Obligacions 

reconegudes

  % 

OBLIG./PRESS. 

TOTAL

Pagaments 

l íquids

   % 

PAGAMENTS

/OBLIG.

Pendent 

pagament
Estat d'execució

1 DESPESES DE PERSONAL 8.744.961,90 1.715.285,19 10.460.247,09  6.220.546,21 59,47% 6.220.466,33 100,00% 79,88 4.239.700,88    

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 7.560.278,36 2.931.800,08 10.492.078,44  4.724.812,97 45,03% 4.717.215,27 99,84% 7.597,70 5.767.265,47    

3 DESPESES FINANCERES 31.200,00 31.200,00          31.200,00 100,00% 31.200,00 100,00% 0,00 -                       

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.137.336,31 5.747.182,28 16.884.518,59  1.883.413,77 11,15% 1.883.413,77 100,00% 0,00 15.001.104,82  

5 FONS DE CONTINGÈNCIA 125.050,00 289.366,60 414.416,60        0,00% 0,00% 0,00 414.416,60       

6 INVERSIONS REALS 4.100,00 890.261,25 894.361,25        23.606,94 2,64% 23.606,94 0,00% 0,00 870.754,31       

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL -                       0,00% 0,00 -                       

8 ACTIUS FINANCERS 20.000,00 20.000,00          12.888,88 64,44% 12.888,88 0,00% 0,00 7.111,12            

9 PASSIUS FINANCERS 100 100,00                0,00% 0,00% 0,00 100,00               

Suma total despeses 27.623.026,57 11.573.895,40 39.196.921,97 12.896.468,77 32,90% 12.888.791,19 99,94% 7.677,58 26.300.453,20  
 

II. Resum EXERCICIS TANCATS 
 

CONCEPTE IMPORT %

Pendent de pagar a inici 01/01/2022 11.280.383,31  

Rectificacions 251.808,99 -       

Total obligacions 11.028.574,32  

Pagament realitzats 2.197.742,92     19,93%

Pendent de pagar a final de 30/09/2022 8.830.831,40     80,07%  
 

Ingrés: 

 
I. Resum general per capítol EXERCICI CORRENT: 

 
CA

P
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          363.961,93 296.513,70 81,47% 202.950,81 18.518,67 184.432,14 62,20% 112.081,56 67.448,23 -            

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 27.237.764,64   5.893.447,85 33.131.212,49 12.425.745,69 37,50% 10.965.463,37 570.969,22 10.394.494,15 83,65% 2.031.170,36 20.705.466,80 -  

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             5.680.447,55 5.700.447,55 12.888,88 0,23% 138,88 138,88 1,08% 12.750,00 5.687.558,67 -     

9 PASSIUS FINANCERS 1.000,00                1.000,00 0,00% 0,00 1.000,00 -               

Suma total ingressos 27.623.026,57 11.573.895,40 39.196.921,97 12.735.148,27 32,49% 11.168.553,06 589.487,89 10.579.065,17 83,07% 2.156.001,92 -26.461.773,70  
 

II. Resum EXERCICIS TANCATS 
 



 
 
 

 

 
 

INGRÉS EXERCICIS TANCATS
% Cobraments sobre 

drets pendents

Sdo. inicial total drets 14.543.069,91

Modificacions saldo inicial -43.429,63

Drets reconeguts nets 14.499.640,28

Drets recaptats 3.189.753,88

Drets Pend. Cobrament 11.309.886,40 28,20%

 
 

III. Moviments i situació de tresoreria 

 
CONSULTA DE LA SITUACIÓ D'ORDINALS DE TRESORERIA DE 01/01/2022 A 30/09/2022

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 1.788.380,91 2.390.316,54 49.004,77 5710

201 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORGT 260.151,69 260.151,69 64.082,48 989,31 323.244,86 5710

202 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CULTURA 527.627,39 527.627,39 1.473.909,03 1.506.518,71 495.017,71 5710

203 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ENSENYAM 418.692,76 418.692,76 560.161,92 503.808,49 475.046,19 5710

204 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA FEDER 37.567,41 37.567,41 5.984,13 162,67 43.388,87 5710

205 CAIXABANK, S.A. 770.009,54 770.009,54 11.376.579,86 11.235.037,83 911.551,57 5710

206 BANKIA, S.A. 2.310.365,65 2.310.365,65 2.021.369,70 4.326.316,88 5.418,47 5710

207 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. 2.308,34 2.308,34 10.000,00 3.559,04 8.749,30 5710

208 BBVA REBUTS DOMICILIATS 54.636,45 54.636,45 44.357,64 29.879,91 69.114,18 5710

209 BCF PRESIDENT  BBVA 850.299,68 850.299,68 6.000.000,00 4.493.208,82 2.357.090,86 5710

801 BCF GERENT BBVA 0,00 0,00 3.838,76 838,76 3.000,00 5751

802 BCF TIC BBVA 0,00 0,00 19.436,70 14.436,70 5.000,00 5751

803 BCF TRESORERIA BBVA 0,00 0,00 23.344,59 7.244,59 16.100,00 5751

804 BCF REBUTS DOMICILIATS BBVA 0,00 0,00 3.040,07 40,07 3.000,00 5751

805 BBVA PAG A JUSTIFICAR 0,00 0,00 7.203,88 7.203,88 0,00 5740

806 BCF PRESIDENT BBVA FRANCESC COLOME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5751

901 FORMALITZACIÓ 0,00 0,00 34.643,91 32.595,33 2.048,58 5570

TOTAL 5.882.599,31 5.882.599,31 23.436.333,58 24.552.157,53 4.766.775,36  
 
 

SALDO ANTERIOR ENTRADES SORTIDES SALDO

5.882.599,31 € 23.436.333,58 € 24.552.157,53 € 4.766.775,36 €

TOTAL 5.882.599,31 € 23.436.333,58 € 24.552.157,53 € 4.766.775,36 €

ARQUEIG A 30/09/2022

 
 
És el que s’informa als efectes escaients.”  
 

De la qual cosa es dona compte al Ple per al seu coneixement.” 
 
 
2. 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 (3n trimestre 2022). 
 
El president dona compte al ple, que en pren coneixement, de l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

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 30/09/2022 

 
Així doncs, durant el tercer trimestre de l’exercici 2022 el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comptabilitzat un nombre de  427 pagaments de factures registrades per comptabilitat segons el 
quadrant següent: 
 

 
 

Factures pendents de pagament a d/ata 30/09/2022 

 
Durant el tercer 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 (2,70) (395,73) (3,90) 

 
 

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.” 

 
 
3. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000458 de 23 de setembre, 
al 2022PRES000553 de 17 de novembre. 
 
El president dona compte al ple, que en pren coneixement, dels decrets de Presidència del 
2022PRES000458 de 23 de setembre, al 2022PRES000553 de 17 de novembre. 
 
4. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER001609, de 23 de setembre, al 
2022GER002043, de 17 de novembre. 
 
El president dona compte al ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència del 
2022GER001609, de 23 de setembre, al 2022GER002043, de 17 de novembre. 
 
 
23. Precs i preguntes. 
 
No s’en fa cap. 
 
 
S’aixeca la sessió a les vint hores i dotze minuts, de la qual cosa, com a secretària 
accidental, dono fe, amb el vistiplau del senyor president. 
 
Document signat electrònicament. 

http://videoacta.vallesoriental.cat/plenos.php?meeting=video_202211231907000000_FH.mov&topic=44
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