
 
 
 
 

 
 

OD-15 
ÀREA DE TURISME 
Ple extraordinari, de 21 de desembre de 2022 
CI, de 16 de desembre de 2022 
 
Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 12 de desembre de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor 

Carles Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 
 

“ 

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. 
 

3. 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.  
 

4. 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.  
 

5. 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: 
 

 La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  .../...  

 L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord a la legislació 
vigent.  .../....   

 La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 

 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. 

 
6. 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. 

 
7. 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) b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals. 
c) c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels serveis i 

les obres municipals 
 

8. A partir del que s’estipula a la Llei 13/2002 de 21 de juny de turisme de Catalunya, el Consell 
Comarcal ha d’assumir una sèrie de competències en l’àmbit del turisme. 
 

9. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i diversos ajuntaments de la comarca tenen subscrit un 
conveni de polítiques de turisme, amb vigència fins a desembre de 2025. Aquest té per objecte 
l’establiment d’un marc de col·laboració per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el 
finançament de polítiques públiques de turisme mitjançant un pla de turisme. 
 

10. El Consell Comarcal del Vallès Oriental va crear l’any 2018 el Servei d’assistència tècnica en 
matèria de turisme per tal de donar suport i assessorant als municipis. Fins aquell moment, el 
suport als municipis del territori s’havia centrat bàsicament en la col·laboració puntual amb 
aquelles accions que els ajuntaments requerien, a banda de donar també resposta a les 
consultes puntuals que anàvem rebent. 
 

11. L’Ajuntament de La Roca del Vallès ens demana formalitzar un conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 
turisme amb una dedicació de 17 hores a la setmana per a l’any 2023 (de 1 de gener de 2023 al 
31 de desembre del 2023) i amb la possibilitat de pròrroga per a anys posteriors. 
 

12. La cartera de serveis que s’ofereix als ajuntaments interessats està agrupada en tres grans línies 
de treball que són:  
 
1- Assessorament i Governança :  

- Desenvolupar propostes de plans d’acció d’acord amb els plans estratègics de turisme 
elaborats per consultors extern 
- Contacte i seguiment dels agents del sector implicats en el pla d’acció 
- Organització de reunions i taules de treball 
- Preparació de la documentació per les sol·licituds d’ajuts econòmics o tècnics de 
Diputació de Barcelona 
- Altres relacionats amb la governança 

 
2- Creació, desenvolupament i promoció de producte turístic del municipi:  



 
 
 
 

 
 

- Creació de paquets turístics 
- Desenvolupament de paquets turístics 
- Establiment d’una estratègia comercial 
- Difusió dels paquets turístics, recursos i esdeveniments 
- Manteniment i actualització de continguts de la web municipal 
- Gestió de les xarxes socials 
- Promoció dels paquets o recursos turístics 
- Comercialització 
- Contacte i seguiment amb l’empresa externa, en cas que n’hi hagi 
- Organització de fires pròpies 
- Suport a l’organització de fires pròpies 
- Participació a fires organitzades per altres organismes 
- Creació o ampliació del banc d’imatges municipals 
- Suport en l'organització i promoció d'altres activitats de dinamització turística 
- Altres relacionats amb la creació, desenvolupament i promoció de producte turístic 
del municipi 

 
3- Atenció al turista i visitant: 

- Dinamització d’equipaments i serveis turístics municipals 
- Visites guiades a equipaments o serveis municipals 
- Atenció directe a les oficines dels serveis municipals 
- Altres relacionats amb l’atenció al turista i visitant 

 
13. El costos de l’assistència tècnica en matèria de turisme per a l’any 2023 es desglossen de la 

següent manera: 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

14. Les hores de prestació setmanal del servei són les següents: 
La Roca del Vallès: 15 h. prestades a l’Aj. + 2h. de coordinació = 17 hores /setmana 



 
 
 
 

 
 

 
15. Pel que fa al cost del servei, si el cost anual d’un/a treballador/a que treballa a jornada complerta 

(37,5 hores setmanals), és de 52.027,19 euros, per calcular el cost que suposa el fet de treballar 
25,5 hores setmanals, caldrà fer una regla de 3, amb un resultat de 35.378,42 euros. 

 
16. Finalment, per tal de repartir aquests 35.378,42 euros entre els municipis, caldrà fer també una 

regla de 3 en funció de les hores prestades a cadascun d’ells essent:  
 

La Roca del Vallès 
Hores setmanals: 17 
Import anual: 23.585,61€ 

 
17. El conveni d’assistència tècnica en matèria de turisme consisteix en: 

 
CONVENI ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE TURISME ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS 

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

 
I de l’altra, el senyor Albert Gil Gutiérrez, alcalde president de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, assistit 
pel secretari de la corporació, el senyor Antoni Peralta Garcerà.  

 
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 La Roca del Vallès, en virtut del que 
disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció 
donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.  
 
La secretària i el secretari també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional. 
  
Totes les 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 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès ha comunicat el seu interès a formalitzar un conveni de col·laboració 
en matèria de turisme.  
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ofereix als ajuntaments assistència tècnica en matèria de 
turisme.  
 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest conveni de 
col·laboració que subjecten a les següents   
 



 
 
 
 

 
 

C O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E S 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la comarca l’adequada prestació dels 
serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals, en els 
termes establerts per la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

 
L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que els ens 
locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir convenis i que 
aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els 
criteris de coordinació establerts. 

 
2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de l’organització 

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

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 

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.  
 

4. 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. 
b) La declaració dels recursos turístics d'interès local i, si escau, la iniciativa perquè siguin 

declarats recursos turístics essencials. 
c) L'atorgament de les autoritzacions, les llicències i els permisos que els pertoca d'aprovar d'acord 

amb la legislació vigent. 
 
c bis) La comunicació al Registre de Turisme de Catalunya de les altes i baixes d'activitat dels 
establiments d'allotjament turístic. 
 

d) L'elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d'acord amb la legislació 
vigent. 

e) L’exercici de la funció inspectora sobre les activitats turístiques que es duguin a terme dins llur 
terme municipal, que inclouen els serveis de comercialització presencial o telemàtica d’aquestes 
activitats, i l’exercici de la potestat sancionadora sobre aquest mateix àmbit, en coordinació, en 
ambdós casos, amb l’Administració de la Generalitat. 

f) La promoció de l'atorgament de denominacions geoturístiques als àmbits territorials en què es 
troben inclosos i la promoció de la declaració d'interès turístic d'indrets, béns o serveis localitzats 
dins llur terme municipal. 

g) La prestació, en el cas dels municipis turístics, dels serveis mínims que estableix l'article 19. 
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. 
 

5. L’article 70.2 de la Llei de turisme disposa que correspon també als consells comarcals, en relació 
amb les activitats i els serveis turístics de competència municipal:  
 

a) ... 



 
 
 
 

 
 

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
c) ... 
 

6. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la 
competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres 
òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin 
els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.  
 

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

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels 
membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la transferència de funcions o 
activitats a altres administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de 
gestió realitzades per altres administracions, excepte que per llei s’imposi obligatòriament.  

 
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents atorguen 
aquest conveni que subjecten als següents 
 
 
P A C T E S 
 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme a 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, per part del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, establir-ne la relació, les obligacions i el règim 
econòmic 
 
Segon. Obligacions del Consell Comarcal  
 
1. Per raó d’aquest conveni el CONSELL COMARCAL es compromet a:  
 

a) Participar en la creació, desenvolupament i promoció de productes turístics.  
 
b) Participar en l’establiment d’estratègies comercials.  
 
c) Participar en la promoció de paquets termals, recursos turístics i esdeveniments de l’Oficina 

de Turisme.  
 
d) Donar suport a l’organització de fires pròpies.  
 
e) Col·laborar en l’atenció als usuaris en l’àmbit d’aquest conveni.  
 
f) Participar en les visites guiades.  
 
g) Donar suport en l’organització i promoció d’altres activitats de dinamització turística.  
 
h) Convocar i assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei amb el referent tècnic 

del l’AJUNTAMENT.  



 
 
 
 

 
 

 
i) Aixecar les actes de les sessions que es duguin a terme en virtut d’aquest conveni.  

 
j) Les altres obligacions que es derivin d’aquest conveni.  

 
2. L’assistència tècnica objecte d’aquest conveni es circumscriu a 17 hores setmanals. 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin en dies 
festius, de vacances o permisos del personal destinat al serveis i les destinades a la formació relativa 
amb les funcions esmentades. Així mateix, inclouen la part de dedicació corresponent a la 
coordinació i la direcció que fa el Consell Comarcal a la persona tècnica que hi destini, que s’estima 
en 2 hores setmanals. Les hores de coordinació i de direcció en cap cas són presencials al municipi 
de l’AJUNTAMENT.  

 
Tercer. Obligacions de l’Ajuntament  
 
Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT es compromet a:  
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades necessaris per a complir 

satisfactòriament les funcions assistencials acordades.  
 
2. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació amb 

l’objecte d’aquest conveni.  
 
3. Assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei que convoqui el CONSELL COMARCAL.  
 
4. Posar a disposició del CONSELL COMARCAL els recursos necessaris per tal de facilitar la prestació 

del servei.  
 
5. Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei d’assistència 

tècnica en matèria de turisme que li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL i acreditar aquesta 
circumstància al CONSELL COMARCAL mitjançant un certificat.  

 
6. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart d’aquest conveni.  
 
7. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost anual corresponent a la prestació d’assistència objecte d’aquest conveni és de vint-i-tres mil 

cinc-cents vuitanta-cinc euros amb seixanta-un cèntims (23.585,61 EUR).  
 
Aquest cost s’actualitza en tot cas si s’incrementen les retribucions dels treballadors públics, d’acord 
amb el percentatge que s’escaigui.  

 
2. En cada anualitat, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL el cost anual de 

l’assistència tècnica descrit en l’epígraf precedent abans del 31 de març. 
 

3. 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. 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, la comissió de seguiment estarà formada per les parts següents:   

  
a) El/la tècnic/a que presti l’assistència tècnica  
b) El/la cap d’Àrea del CONSELL COMARCAL on s’adscrigui el servei.  
c) El/la gerent del CONSELL COMARCAL.  
d) El responsable polític de l’AJUNTAMENT que aculli el servei, sens perjudici que pugui ser 

acompanyat del personal tècnic que consideri oportú.  
 
Sisè. Vigència  
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de signatura i estén els seus efectes des de l’1 de gener de 
2023 fins al 31 de desembre de 2023.  
 
Setè. Causes d’extinció  
 
Aquest conveni s’extingeix per les causes següents:  

  
a) L’acord mutu entre les parts  
b) Pel compliment del termini de vigència previst per aquest conveni  
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) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les 
parts 

 
Vuitè. Jurisdicció  
  
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que se 
suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni.  
  
 Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, ratifiquen el 
seu contingut i el signen. 
 
 
Per tant, PROPOSO, 
 
 

1. Formalitzar el conveni d’assistència tècnica en matèria de turisme amb l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès amb una dedicació de 17 hores setmanals i amb la possibilitat de pròrroga per anys 
posteriors. 
 

2. La data d’inici a 1 de gener de 2023.  
 

3. El cost de l’assistència tècnica en matèria de turisme és el corresponent a vint-i-tres mil cinc-
cents vuitanta-cinc euros amb seixanta-un cèntims (23.585,61 EUR) l’any 2023.  
 

4. Anotar el compromís d’ingrés per a l’exercici 2023 de vint-i-tres mil cinc-cents vuitanta-cinc euros 
amb seixanta-un cèntims (23.585,61 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 43 46202 
corresponent a l’assistència tècnica de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2023 



 
 
 
 

 
 

 
5. En el cas que hi hagi variació salarial prevista en els pressupostos generals de l’Estat caldrà 

regularitzar l’import del conveni.” 
 

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

 
FONAMENTS DE DRET  

 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la comarca 
l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les 
competències municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya i per la legislació de règim local.  

 
L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que 
els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir 
convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi 
d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts. 

 
2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 

de juny, 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.  
 

4. 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. 
b) La declaració dels recursos turístics d'interès local i, si escau, la iniciativa perquè siguin 

declarats recursos turístics essencials. 
c) L'atorgament de les autoritzacions, les llicències i els permisos que els pertoca 

d'aprovar d'acord amb la legislació vigent. 
 
c bis) La comunicació al Registre de Turisme de Catalunya de les altes i baixes 
d'activitat dels establiments d'allotjament turístic. 
 

d) L'elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d'acord amb la 
legislació vigent. 

e) L’exercici de la funció inspectora sobre les activitats turístiques que es duguin a terme 



 
 
 
 

 
 

dins llur terme municipal, que inclouen els serveis de comercialització presencial o 
telemàtica d’aquestes activitats, i l’exercici de la potestat sancionadora sobre aquest 
mateix àmbit, en coordinació, en ambdós casos, amb l’Administració de la Generalitat. 

f) La promoció de l'atorgament de denominacions geoturístiques als àmbits territorials en 
què es troben inclosos i la promoció de la declaració d'interès turístic d'indrets, béns o 
serveis localitzats dins llur terme municipal. 

g) La prestació, en el cas dels municipis turístics, dels serveis mínims que estableix 
l'article 19. 

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. 
 

5. 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. 
 
6. 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-. 
 

7. 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.  
 

8. 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. 
 

9. 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.  
 

10. 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.  
 

11. 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.  
 

 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  



 
 
 
 

 
 

 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca 

del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme, d’acord amb el 
redactat següent:  

 
“R E U N I T S 

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

 
I de l’altra, el senyor Albert Gil Gutiérrez, alcalde president de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, assistit pel secretari de la corporació, el senyor Antoni Peralta Garcerà.  

 
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 La Roca del Vallès, en virtut 
del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.  
 
La secretària i el secretari també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb 
l’article 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
  
Totes les 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 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès ha comunicat el seu interès a formalitzar un conveni de 
col·laboració en matèria de turisme.  
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ofereix als ajuntaments assistència tècnica en 
matèria de turisme.  
 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest 
conveni de col·laboració que subjecten a les següents   
 
 

C O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E S 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la comarca 
l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de 



 
 
 
 

 
 

les competències municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització comarcal 
de Catalunya i per la legislació de règim local.  

 
L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix 
que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden 
establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb 
el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts. 

 
2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 

13 de juny, 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.  
 

4. 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. 
b) La declaració dels recursos turístics d'interès local i, si escau, la iniciativa perquè 

siguin declarats recursos turístics essencials. 
c) L'atorgament de les autoritzacions, les llicències i els permisos que els pertoca 

d'aprovar d'acord amb la legislació vigent. 
 
c bis) La comunicació al Registre de Turisme de Catalunya de les altes i baixes 
d'activitat dels establiments d'allotjament turístic. 
 

d) L'elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d'acord amb la 
legislació vigent. 

e) L’exercici de la funció inspectora sobre les activitats turístiques que es duguin a 
terme dins llur terme municipal, que inclouen els serveis de comercialització 
presencial o telemàtica d’aquestes activitats, i l’exercici de la potestat sancionadora 
sobre aquest mateix àmbit, en coordinació, en ambdós casos, amb l’Administració 
de la Generalitat. 

f) La promoció de l'atorgament de denominacions geoturístiques als àmbits territorials 
en què es troben inclosos i la promoció de la declaració d'interès turístic d'indrets, 
béns o serveis localitzats dins llur terme municipal. 

g) La prestació, en el cas dels municipis turístics, dels serveis mínims que estableix 
l'article 19. 

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. 

 
5. L’article 70.2 de la Llei de turisme disposa que correspon també als consells comarcals, 

en relació amb les activitats i els serveis turístics de competència municipal:  
 

a) ... 
b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
c) ... 
 

6. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o 
d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics 
idonis per a dur-la a terme.  
 

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

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la 
transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com 
l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres 
administracions, excepte que per llei s’imposi obligatòriament.  

 
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts 
compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als següents 
 

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria de 
turisme a l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, per part del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, establir-ne la 
relació, les obligacions i el règim econòmic 
 
Segon. Obligacions del Consell Comarcal  
 
1. Per raó d’aquest conveni el CONSELL COMARCAL es compromet a:  
 

a) Participar en la creació, desenvolupament i  promoció de productes turístics.  
 

b) Participar en l’establiment d’estratègies comercials.  



 
 
 
 

 
 

 
c) Participar en la promoció de paquets termals, recursos turístics i esdeveniments de 

l’Oficina de Turisme.  
 

d) Donar suport a l’organització de fires pròpies.  
 

e) Col·laborar en l’atenció als usuaris en l’àmbit d’aquest conveni.  
 

f) Participar en les visites guiades.  
 

g) Donar suport en l’organització i promoció d’altres activitats de dinamització turística.  
 

h) Convocar i assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei amb el 
referent tècnic del l’AJUNTAMENT.  

 
i) Aixecar les actes de les sessions que es duguin a terme en virtut d’aquest conveni.  
 
j) Les altres obligacions que es derivin d’aquest conveni.  

 
2. L’assistència tècnica objecte d’aquest conveni es circumscriu a 17 hores setmanals. 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al serveis i les 
destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades. Així mateix, inclouen la 
part de dedicació corresponent a la coordinació i la direcció que fa el Consell Comarcal 
a la persona tècnica que hi destini, que s’estima en 2 hores setmanals. Les hores de 
coordinació i de direcció en cap cas són presencials al municipi de l’AJUNTAMENT.  

 
 
Tercer. Obligacions de l’Ajuntament  
 
Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT es compromet a:  
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades necessaris per a 

complir satisfactòriament les funcions assistencials acordades.  
 
2. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en 

relació amb l’objecte d’aquest conveni.  
 
3. Assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei que convoqui el CONSELL 

COMARCAL.  
 
4. Posar a disposició del CONSELL COMARCAL els recursos necessaris per tal de facilitar 

la prestació del servei.  
 
5. Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 

d’assistència tècnica en matèria de turisme que li sigui prestat pel CONSELL 
COMARCAL i acreditar aquesta circumstància al CONSELL COMARCAL mitjançant un 
certificat.  



 
 
 
 

 
 

 
6. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart d’aquest 

conveni.  
 
7. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost anual corresponent a la prestació d’assistència objecte d’aquest conveni és de 

vint-i-tres mil cinc-cents vuitanta-cinc euros amb seixanta-un cèntims (23.585,61 EUR).  
 
Aquest cost s’actualitza en tot cas si s’incrementen les retribucions dels treballadors 
públics, d’acord amb el percentatge que s’escaigui.  

 
2. En cada anualitat, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL el cost anual 

de l’assistència tècnica descrit en l’epígraf precedent abans del 31 de març. 
 

3. En el cas que l’entrada en vigor del conveni fos posterior a l’1 de gener de 2023, l’import 
a satisfer per l’AJUNTAMENT per l’any 2023 serà el que correspongui proporcionalment 
al període de prestació de l’assistència tècnica. 
 

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. 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, la comissió de seguiment estarà formada per les parts següents:   

  
a) El/la tècnic/a que presti l’assistència tècnica  
b) El/la cap d’Àrea del CONSELL COMARCAL on s’adscrigui el servei.  
c) El/la gerent del CONSELL COMARCAL.  
d) El responsable polític de l’AJUNTAMENT que aculli el servei, sens perjudici 
que pugui ser acompanyat del personal tècnic que consideri oportú.  

 
Sisè. Vigència  
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de signatura i estén els seus efectes fins al 31 
de desembre de 2024.  
 
Setè. Causes d’extinció  
 
Aquest conveni s’extingeix per les causes següents:  



 
 
 
 

 
 

  
a) L’acord mutu entre les parts  
b) Pel compliment del termini de vigència previst per aquest conveni  
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) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol 
de les parts 

 
Vuitè. Jurisdicció  
  
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni.  
  
 Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva 
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen.” 

 

2. Anotar el compromís d’ingrés per a l’exercici 2023 per un import de vint-i-tres mil cinc-cents 
vuitanta-cinc euros amb seixanta-un cèntims (23.585,61 EUR) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 43 46202 corresponent a l’assistència tècnica de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès de l’any 2023 
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

 
 
Document signat electrònicament. 
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