
 

 
 

OD-08 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 21 de desembre de 2022 
CI, de 16 de desembre de 2022 
 
Aprovar el contingut i la signatura de l'addenda i la liquidació del conveni de 
cooperació amb el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, 
formalitzat el 22 d'octubre de 2021. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 13 i el 16 de desembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès 

l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 d’octubre de 2021, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’ara endavant Consell Comarcal, i 

el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, d’ara endavant Consorci, vam signar un 
conveni de cooperació, en endavant el Conveni, en virtut del qual es regulen les funcions, els 
assessoraments i les assistències que el Consell Comarcal presta al Consorci. 

 
Concretament, “L’objecte d’aquest conveni és regular les activitats de cooperació i les assistències 
tècniques que el Consell Comarcal exerceix al Consorci, com a conseqüència de l’adscripció del 
Consorci en cada exercici pressupostari al Consell Comarcal, establir-ne la relació i l’abast, les 
obligacions i el règim econòmic. L’objecte del conveni també inclou el finançament de les funcions 
públiques de Secretaria i d’Intervenció. Totes elles persegueixen la consecució dels principis de qualitat 
institucional, de capacitat tècnica, d’eficàcia i d’eficiència en la creació de valor en la prestació dels 
serveis públics i l’exercici de les competències que tenen atribuïdes o els són pròpies a l’un i a l’altre. 
La signatura d’aquest conveni no suposa ni de dret ni de fet cap limitació de l’autonomia de les parts 
en l’exercici d’aquelles competències més enllà de les que prescrigui l’ordenament jurídic per raó de 
l’adscripció. 
 
El Consorci pot acordar que algunes o totes les activitats de cooperació i les assistències tècniques 
establertes en aquest conveni es prestin també a SAVO, SA. En tot cas, la dedicació del Consell 
Comarcal a SAVO, SA, amb els límits establerts en aquest conveni, així com la part dels costos 
d’aquestes activitats que SAVO, SA, hagi d’abonar al Consorci, es determinaran en l’encàrrec de gestió 
que formalitzin el Consorci i SAVO, SA.” 

 
2. En el pacte novè del Conveni regula el seu règim econòmic. Concretament l’apartat 1 d’aquest pacte 

estableix que el cost corresponent a la prestació de les funcions i de les assistències pel 2021 és el 
següent: 

 

FUNCIONS I ASSISTÈNCIES PRESSUPOST 2021 

Funció pública de Secretaria i assistència jurídica no preceptiva: 
Funció pública de secretaria 
Assistència jurídica no preceptiva 

 
20.204,04 € 

118.026,86 € 

 138.230,90 € 

Funció pública d’Intervenció 
Intervenció 

 
45.807,02 € 

 45.807,02 € 

Gestió documental 4.528,15 € 



 

 
 

 4.528,15 € 

Tecnologies de la informació i de la comunicació i administració 
electrònica: 
Administració electrònica (CV Gènesis) 
Assistència TIC 

 
 

34.149,72 € 
87.970,52 € 

 122.120,24 € 

Assistència en matèria de personal: 
Transferència de coneixement en matèria de RRHH i representació 
sistema RED 
Assistència en matèria retributiva 

 
 

20.891,29 € 
21.898,19 € 

 42.789,48 € 

TOTAL 353.475,80 € 

 
L’apartat 2 d’aquest pacte disposa que per a la resta d’anualitats de vigència d’aquest conveni o de les 
successives pròrrogues el cost corresponent a la prestació de les funcions i a les assistències descrites 
en aquest conveni s’establirà mitjançant addenda anual, i l’apartat 3 que pel cas que a 31 de desembre 
de 2021 les parts no haguessin formalitzat l’addenda o, en el seu cas, la pròrroga corresponent a l’any 
immediatament següent, es prorrogarà automàticament el règim econòmic de les funcions i 
assistències descrites en el punt 1 d’aquest pacte, incrementat amb els increments retributius 
establerts a les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat 

 
3. El pacte desè del Conveni preveu que durant el primer trimestre de l’any immediatament següent al de 

cada anualitat de vigència del conveni, el Consell Comarcal presentarà al Consorci la liquidació 
definitiva de les funcions, els assessoraments i assistències prestats durant l’any anterior, amb 
indicació dels efectivament prestats durant aquell any i el seu cost, obligant-se les parts a regularitzar 
aquesta situació, abonant el Consorci al Consell Comarcal o, en el seu cas, retornant el Consell 
Comarcal al Consorci, la diferència que en resulti. 

 
4. El 31 d’agost de 2021, mitjançant Decret de la Presidència 2021PRES000504, el Consell Comarcal va 

acordar cessar a la persona que assumia l’exercici de la funció pública d’Intervenció del Consorci amb 
efectes des de la data d’aquest acord, sense que el Consell Comarcal hagi nomenant des d’aquesta 
data una altra persona que assumeixi aquesta funció. Per tant, durant el 2022 el Consell Comarcal no 
ha assumit la funció d’Intervenció al Consorci. 

 
5. L’1 d’octubre de 2021, el Consell Comarcal va deixar de prestar al Consorci l’assessorament i 

assistència en matèria retributiva, afiliació a la seguretat social i pagament d’impostos en matèria de 
personal. Per tant, durant el 2022 no s’ha prestat aquesta assistència al Consorci. 

 
6. El capítol VI de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix una sèrie 

d’obligacions i funcions que ha d’assumir el Consell Comarcal respecte el Consorci pel fet que el 
Consorci estigui adscrit al Consell Comarcal, en relació amb el règim de personal i amb el règim 
pressupostari, de comptabilitat, control econòmic-financer i patrimonial. Ambdues entitats han 
quantificat el cost que suposa l’assumpció d’aquestes obligacions i funcions per part del Consell 
Comarcal al Consorci en la quantitat anual de 90.000 €, pel 2022. 

 
7. En aquest context, el Consell Comarcal i el Consorci estan interessats en aprovar l’addenda del 

Conveni entre les dues entitats pel 2022, que encara no s’havia aprovat, així com la liquidació del 
Conveni a 31 de desembre de 2022. 

 
 
Per això, PROPOSO:  
 
Que s’aprovi l’addenda de modificació del pacte primer del conveni de cooperació amb el Consorci per a 
la Gestió dels Residus del Vallès Oriental formalitzat el 22 d’octubre de 2021, per incloure dins l’objecte del 



 

 
 

conveni les obligacions i funcions que ha d’assumir el Consell Comarcal al Consorci d’acord amb el que 
disposa el capítol VI de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, pel fet que el Consorci estigui adscrit al Consell 
Comarcal, en relació amb el règim de personal i amb el règim pressupostari, de comptabilitat, control 
econòmic-financer i patrimonial del Consorci, i alhora s’aprovi la liquidació provisional del cost corresponent 
a les funcions i assistències prestats el 2022 en virtut del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal 
i el Consorci formalitzat el 22 d’octubre de 2021, en els termes següents: 
 
 
 

FUNCIONS I ASSISTÈNCIES PRESSUPOST 2022 

Funció pública de Secretaria i assistència jurídica no preceptiva: 
Funció pública de secretaria 
Assistència jurídica no preceptiva 

 
17.578,88 € 
83.807,19 € 

 101.386,07 € 

Funcions i obligacions règim pressupostari, de comptabilitat, control 
econòmic-financer i patrimonial entitat adscripció 

 
50.000,00 € 

 50.000,00 € 

Gestió documental 4.688,58 € 

 4.688,58 € 

Tecnologies de la informació i de la comunicació i administració 
electrònica: 
Administració electrònica (CV Gènesis) 
Assistència TIC 

 
 

37.869,35 € 
70.213,92 € 

 108.083,27 € 

Funcions i obligacions règim de personal entitat d’adscripció 40.000,00 € 

 40.000,00 € 

TOTAL 304.157,92 € 

 “ 
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 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que 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. 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. 
 

3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. L’article 28 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, pel que fa a la regulació 
de l’assistència i cooperació als municipis. 

 
6. L’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa el 

règim pressupostari, de comptabilitat, control economicofinancer i patrimonial dels Consorcis. 
 

7. L’article 143 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 
que fa a la regulació de les relacions de cooperació entre administracions públiques. 

 
8. L’article 2 i següents del el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula les 

funcions públiques necessàries a totes les corporacions locals, la responsabilitat de les quals 
està reservada a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 

 
9. La disposició addicional 6 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 en 
consorcis locals creats amb anterioritat a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
 

10. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament orgànic del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon al Ple exercir les atribucions 
que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda i la liquidació del conveni de cooperació amb 

el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, formalitzat el 22 d’octubre de 2021, 
següent: 

 
ADDENDA I LIQUIDACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL I EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL, FORMALITZAT 
EL 22 D’OCTUBRE DE 2021 

 
REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant 
Consell Comarcal, assistit per la secretària accidental, la senyora Núria Caellas i Puig. 
 
I de l’altra, el senyor Albert Camps i Giró, president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, 
en endavant Consorci, assistit així mateix per la senyora Núria Caellas i Puig, secretària. 
 

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, i facultat per aquest acte per 
acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
El president del Consorci en virtut del que disposa l’article 11.2 a) dels Estatuts del Consorci, que confereix al 
president la representació del Consorci. 
 
La secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 3 del Reial decret 128/2018, 
de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les representacions 
que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 

1. Que el 22 d’octubre de 2021, el Consell Comarcal i el Consorci vam signar un conveni de cooperació, en 
endavant el Conveni, en virtut del qual es regulen les funcions, els assessoraments i les assistències que el 
Consell Comarcal presta al Consorci. 

 
Concretament, “L’objecte d’aquest conveni és regular les activitats de cooperació i les assistències tècniques 
que el Consell Comarcal exerceix al Consorci, com a conseqüència de l’adscripció del Consorci en cada 
exercici pressupostari al Consell Comarcal, establir-ne la relació i l’abast, les obligacions i el règim econòmic. 
L’objecte del conveni també inclou el finançament de les funcions públiques de Secretaria i d’Intervenció. 
Totes elles persegueixen la consecució dels principis de qualitat institucional, de capacitat tècnica, d’eficàcia 
i d’eficiència en la creació de valor en la prestació dels serveis públics i l’exercici de les competències que 
tenen atribuïdes o els són pròpies a l’un i a l’altre. La signatura d’aquest conveni no suposa ni de dret ni de 
fet cap limitació de l’autonomia de les parts en l’exercici d’aquelles competències més enllà de les que 
prescrigui l’ordenament jurídic per raó de l’adscripció. 
 
El Consorci pot acordar que algunes o totes les activitats de cooperació i les assistències tècniques 
establertes en aquest conveni es prestin també a SAVO, SA. En tot cas, la dedicació del Consell Comarcal a 
SAVO, SA, amb els límits establerts en aquest conveni, així com la part dels costos d’aquestes activitats que 
SAVO, SA, hagi d’abonar al Consorci, es determinaran en l’encàrrec de gestió que formalitzin el Consorci i 
SAVO, SA.” 

 
2. Que el pacte novè del Conveni regula el seu règim econòmic. Concretament l’apartat 1 d’aquest pacte 

estableix que el cost corresponent a la prestació de les funcions i de les assistències pel 2021 és el següent: 
 

 
FUNCIONS I ASSISTÈNCIES 

 
PRESSUPOST 2021 

Funció pública de Secretaria i assistència jurídica no preceptiva: 
Funció pública de secretaria 
Assistència jurídica no preceptiva 

 
20.204,04 € 
118.026,86 € 

 138.230,90 € 

Funció pública d’Intervenció 
Intervenció 

 
45.807,02 € 

 45.807,02 € 

Gestió documental 4.528,15 € 

 4.528,15 € 

Tecnologies de la informació i de la comunicació i administració 
electrònica: 
Administració electrònica (CV Gènesis) 
Assistència TIC 

 
 
34.149,72 € 
87.970,52 € 

 122.120,24 € 

Assistència en matèria de personal: 
Transferència de coneixement en matèria de RRHH i representació 
sistema RED 
Assistència en matèria retributiva 

 
 
20.891,29 € 
21.898,19 € 

 42.789,48 € 

TOTAL 353.475,80 € 

 



 

 
 

L’apartat 2 d’aquest pacte disposa que per a la resta d’anualitats de vigència d’aquest conveni o de les 
successives pròrrogues el cost corresponent a la prestació de les funcions i a les assistències descrites en 
aquest conveni s’establirà mitjançant addenda anual, i l’apartat 3 que pel cas que a 31 de desembre de 2021 
les parts no haguessin formalitzat l’addenda o, en el seu cas, la pròrroga corresponent a l’any immediatament 
següent, es prorrogarà automàticament el règim econòmic de les funcions i assistències descrites en el punt 
1 d’aquest pacte, incrementat amb els increments retributius establerts a les Lleis de Pressupostos Generals 
de l’Estat 

 
3. Que el pacte desè del Conveni preveu que durant el primer trimestre de l’any immediatament següent al de 

cada anualitat de vigència del conveni, el Consell Comarcal presentarà al Consorci la liquidació definitiva de 
les funcions, els assessoraments i assistències prestats durant l’any anterior, amb indicació dels efectivament 
prestats durant aquell any i el seu cost, obligant-se les parts a regularitzar aquesta situació, abonant el 
Consorci al Consell Comarcal o, en el seu cas, retornant el Consell Comarcal al Consorci, la diferència que 
en resulti. 

 
4. Que el 31 d’agost de 2021, mitjançant Decret de la Presidència 2021PRES000504, el Consell Comarcal va 

acordar cessar a la persona que assumia l’exercici de la funció pública d’Intervenció del Consorci amb efectes 
des de la data d’aquest acord, sense que el Consell Comarcal hagi nomenant des d’aquesta data una altra 
persona que assumeixi aquesta funció. Per tant, durant el 2022 el Consell Comarcal no ha assumit la funció 
d’Intervenció al Consorci. 

 
5. Que l’1 d’octubre de 2021, el Consell Comarcal va deixar de prestar al Consorci l’assessorament i assistència 

en matèria retributiva, afiliació a la seguretat social i pagament d’impostos en matèria de personal. Per tant, 
durant el 2022 no s’ha prestat aquesta assistència al Consorci. 

 
6. Que el capítol VI de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix una sèrie 

d’obligacions i funcions que ha d’assumir el Consell Comarcal respecte el Consorci pel fet que el Consorci 
estigui adscrit al Consell Comarcal, en relació amb el règim de personal i amb el règim pressupostari, de 
comptabilitat, control econòmic-financer i patrimonial. Ambdues entitats han quantificat el cost que suposa 
l’assumpció d’aquestes obligacions i funcions per part del Consell Comarcal al Consorci en la quantitat anual 
de 90.000 €, pel 2022. 

 
7. En aquest context, el Consell Comarcal i el Consorci estan interessats en aprovar l’addenda del Conveni entre 

les dues entitats pel 2022, que encara no s’havia aprovat, així com la liquidació del Conveni a 31 de desembre 
de 2022. 

 

D’acord amb el que s’exposa, les parts compareixents, en la representació que exerceixen, formalitzen aquesta 
acord amb subjecció als següents: 
 

PACTES 
 
Primer. Aquest acord té per objecte modificar el pacte primer del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal 

i el Consorci formalitzat el 22 d’octubre de 2021, per incloure dins l’objecte del conveni les obligacions i funcions 
que ha d’assumir el Consell Comarcal al Consorci d’acord amb el que disposa el capítol VI de la Llei 40/2015, 1 
d’octubre, pel fet que el Consorci estigui adscrit al Consell Comarcal, en relació amb el règim de personal i amb el 
règim pressupostari, de comptabilitat, control econòmic-financer i patrimonial del Consorci. 
 
Segon. Així mateix, aquest acord té per objecte aprovar l’addenda i alhora la liquidació provisional del cost 

corresponent a les funcions i assistències prestats el 2022 en virtut del conveni de cooperació entre el Consell 
Comarcal i el Consorci formalitzat el 22 d’octubre de 2021, en els termes següents: 
 
FUNCIONS I ASSISTÈNCIES PRESSUPOST 2022 

Funció pública de Secretaria i assistència jurídica no preceptiva: 
Funció pública de secretaria 
Assistència jurídica no preceptiva 

 
17.578,88 € 
83.807,19 € 

 101.386,07 € 

Funcions i obligacions règim pressupostari, de comptabilitat, control econòmic-
financer i patrimonial entitat adscripció 

 
50.000,00 € 

 50.000,00 € 

Gestió documental 4.688,58 € 

 4.688,58 € 



 

 
 

Tecnologies de la informació i de la comunicació i administració electrònica: 
Administració electrònica (CV Gènesis) 
Assistència TIC 

 
 

37.869,35 € 
70.213,92 € 

 108.083,27 € 

Funcions i obligacions règim de personal entitat d’adscripció 40.000,00 € 

 40.000,00 € 

TOTAL 304.157,92 € 

 
Tercer. Com a conseqüència de la liquidació provisional esmentada en el pacte precedent, les parts acorden que 

el Consorci ha d’abonar al Consell Comarcal la quantitat esmentada en el punt precedent en virtut del conveni de 
cooperació formalitzat entre les dues entitats el 22 d’octubre de 2021, abans del 31 de desembre de 2022. 
 
Quart. La liquidació provisional pel 2022 del conveni de cooperació formalitzat entre les dues entitats el 22 

d’octubre de 2021, esmentada en el pacte precedent, esdevindrà definitiva si no se’n efectua una altre d’acord 
amb el que preveu el pacte desè del conveni. 
 
Les parts, després de llegir aquest acord, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen 
electrònicament. 

 
2. Notificar l’acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 

 
 
Document signat electrònicament. 
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