
 
 
 
 

 
 

 
PROPOSTA DE L’ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
Ple 
 
Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni amb l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut. 

  
 
 

Joventut i Esport 
EXP: X2022015424 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
El 19 de desembre 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 (en endavant el Consell Comarcal) té delegades 

certes competències en matèria de Joventut amb l’objectiu d’afavorir la situació i el 

desenvolupament de les polítiques en el territori impulsant actuacions des de la comarca 

amb caràcter integral i transversal, pel que fa a les necessitats dels seus municipis, 

especialment, en aquells aspectes que els facilitin una mínima estructura per a dur a terme 

polítiques d’emancipació juvenil, promoció de serveis compartits entre els municipis, 

coordinació i assessorament. 

  
2. El Consell Comarcal fomenta i impulsa polítiques de joventut integrals per les persones 

joves del Vallès Oriental a través del suport tècnic i econòmic a professionals i municipis 

de la comarca, entre les quals s’inclouen polítiques orientades a donar suport als municipis 

a l’hora de desenvolupar polítiques locals de joventut. 

 
1. 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.  

2. El 16 de desembre de 2022, mitjançant registre d’entrada núm. E2022020597, 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor (en endavant l’Ajuntament) ha fet arribar un escrit 
al Consell Comarcal, on sol·licita col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de polítiques de joventut amb una dedicació de 4 hores setmanals. 

3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té la capacitat de prestar assistència tècnica en 
matèria de polítiques de joventut a l’Ajuntament amb una dedicació de 3 hores setmanals. 

4. El 23 de novembre de 2022 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el 
Pla Comarcal de Joventut del Vallès Oriental 2022-2026 (en endavant, el PCJ). El PCJ 
2022-2026 és una eina de planificació estratègica que 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 comarcals de joventut que es volen dur a terme a la comarca 
del Vallès Oriental. 

 
El PCJ estableix cinc objectius generals en les polítiques comarcals de joventut del Vallès 

Oriental. A través d’aquests cinc objectius s’articulen les línies estratègiques del Pla: 
 



 
 
 
 

 
 

OBJECTIU GENERAL PROGRAMA 

Donar suport als municipis de la comarca en matèria de joventut. #VallèsJove 

Fomentar el treball transversal entre agents que incideixen en la 
realitat juvenil de la comarca. 

#FemXarxa 

Fomentar l’emancipació juvenil. #AutonomiaJove 

Fomentar l’associacionisme i la participació juvenil. #EmpoderamentJove 

Executar les competències delegades de la Generalitat de 
Catalunya en matèria de joventut. 

#CompetènciesDelegades 

 
1. El programa #VallèsJove del PCJ està format, entre, altres, pel projecte “Convenis de 

col·laboració amb ajuntaments” que té els objectius específics següents: 

 
a. “Donar suport als ajuntaments en la implementació i la sostenibilitat de les 

polítiques locals de joventut. 

b. Fomentar la igualtat d’oportunitats entre les persones joves de la comarca, 

mitjançant l’oferta de serveis comarcals descentralitzats. 

c. Fomentar la cooperació i el treball col·laboratiu entre agents que incideixen en la 

realitat juvenil del Vallès Oriental. 

d. Fomentar l’emancipació i la participació juvenil als municipis del Vallès Oriental. 

e. Oferir informació, orientació, assessorament i acompanyament personalitzat tant a 

persones joves i les seves famílies, com a professionals de la comarca.” 

 

2. Una de les actuacions del projecte “Convenis de col·laboració amb ajuntaments” del PCJ 

és l’assistència tècnica en matèria de joventut. Concretament: 

 
“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 
tècnics/ques de joventut compartits.” 

 
5. L’assistència tècnica en matèria de joventut a l’Ajuntament es vehicula mitjançant 

l’elaboració i el desplegament del Pla Local de Joventut del municipi, una eina de 
planificació estratègia que serveix per: 

a. Diagnositicar i analitzar les necessitats i les demandes de la realitat juvenil del 
municipi. 

b. Dissenyar i ordenar les polítiques locals de joventut que es duran a terme al 
municipi en un període de quatre anys. 

6. En relació a l’epígraf anterior, les tasques del personal encarregat d’executar l’assistència 
l’Ajuntament són les següents: 



 
 
 
 

 
 

a. Plantejar, dissenyar, executar i avaluar actuacions per detectar i analitzar les 
necessitats de les persones joves del municipi. 

b. Elaborar i actualitzar un sociograma de la realitat juvenil del municipi, una eina que 
permet recollir, de forma gràfica, quins són els agents, els recursos, les 
dinàmiques i les relacions, de la realitat juvenil.  

c. Plantejar, dissenyar, executar i avaluar polítiques locals de joventut derivades de 
les necessitats detectades d’acord amb el punt anterior, que poden estar 
relacionades amb: 

i. La col·laboració, l’organització i la programació de projectes i activitats 
adreçades a les persones joves del municipi. 

ii. La dinamització d’actuacions que fomentin: 

1. L’emancipació i l’autonomia juvenil. 
2. La participació i l’associacionisme juvenil. 

d. Potenciar el treball transversal, la col·laboració i la coordinació amb els diferents 
agents del municipi que incideixen en la realitat juvenil, com ara càrrecs electes o 
professionals municipals en els àmbits de l’educació, la promoció econòmica, el 
benestar social, etc. 

e. Capil·laritzar al municipi els serveis de l’Oficina Jove del Vallès Oriental i les 
polítiques comarcals de joventut del Servei Comarcal de Joventut. 

f. Participar, en representació de l’Ajuntament, als espais comarcals de coordinació i 
treball en xarxa en l’àmbit de joventut. 

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

7. Aquesta assistència tècnica comporta la contractació, per part del Consell Comarcal, 
d’un/a tècnic/a de categoria A2 Nivell de destí 16 (tècnic/a mig/tja). 

8. El Consell Comarcal es compromet a exercir les tasques i funcions descrites als epígrafs 3 
i 4 amb personal que disposi la titulació i la qualificació professional adient, amb una 
dedicació de 3 hores setmanals a l’Ajuntament. 

9. En el recompte de les hores anuals de dedicació, cal tenir en compte que no es prestarà 
assistència els dies festius, de vacances o bé de permisos del personal destinat al servei.  

10. Les 10 hores de dedicació setmanal a l’Ajuntament es distribuiran en un horari acordat 
entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal. Aquest horari es podrà modificar en ocasions 
puntuals, previ acord entre les dues parts, en cas que sigui necessari i que no perjudiqui 
als altres municipis en que el personal adscrit també presta assistència tècnica. 

11. La directriu de la Gerència del Consell Comarcal és tendir a la supressió de les hores 
extraordinàries del personal, de manera que cal evitar-les en la mesura que sigui possible. 
No obstant això, en el suposit que sigui absolutament imprescindible la realització d’hores 
extraordinaries per part del personal encarregat de desplegar l’assistència tècnica, cal 
tenir en compte el següent: 

a. Als efectes del seu reconeixement tindran la consideració d’hores extraordinàries 
les que amb prèvia autorització de la Gerència, i excepcionalment, puguin fer-se a 
més de la jornada habitual de treball sempre i quan responguin a les necessitats 
del servei. 

Els informes de sol·licitud d’hores extraordinàries s’han de tramitar amb un mes 
d’antel·lació com a mínim. 

b. En cap cas el còmput anual d’hores extraordinàries no podrà excedir les 6 hores a 
l’any, o el màxim que estableixi la legislació aplicable en cada moment. 



 
 
 
 

 
 

c. Dins de la definició d’hores extraordinàries es tindran en compte dues situacions 
específiques: 

i. Hora nocturna: té la consideració d’hora nocturna l’efectuada entre les 21 
hores i les 6 hores. 

ii. Hora en dia festiu: té la consideració d’hora en dia festiu l’efectuada els 
dissabte, diumenges i dies festius del calendari laboral. 

d. La compensació de les hores extraordinàries es farà amb temps de descans, 
segons el règim de compensació següent: 

i. Una hora extraordinària efectuada en dia laborable es compensarà amb 
una hora i mitja de descans. 

ii. Una hora extraordinària efectuada en dia laborable i nocturna es 
compensarà amb una hora i quaranta-cinc minuts de descans. 

iii. Una hora extraordinària efectuada en dies festius es compensarà amb 
dues hores de descans. 

12. El càlcul de costos anuals per a un/a tècnic/a de joventut per a l’any 2023 és el següent: 

DESPESES SALARIALS IMPORT 

SOU ANUAL 29.787,01 € 

TRIENNIS 1.173,32 € 

MILLORES CONVENI 867,57 € 

% SEGURETAT SOCIAL 31,98 % 

SEGURETAT SOCIAL 10.178,56 € 

QUITANÇA (no té seguretat social) 0,00 € 

DESPESES I DESPLAÇAMENTS 623,62 € 

SUBTOTAL 42.630,09 € 

  

ALTRES DESPESES DIRECTES IMPORT 2023 

ASSEGURANÇA DE VIDA 269,39 € 

REVISIÓ MÈDICA 29,50 € 

FORMACIÓ 235,97 € 

TELÈFON 103,83 € 

ORDINADOR PORTÀTIL 360,14 € 

SUBTOTAL 998,83 € 

  

DESPESES DIRECTES 43.628,92 € 

% DESPESES GENERALS 10,20 % 



 
 
 
 

 
 

DESPESES GENERALS 4.450,15 € 

DESPESA TOTAL 48.079,07 € 

 

 % 
DEDICACIÓ 

COST 

COST CORRESPONENT A 37,5 HORES A LA SETMANA 100,00 % 48.079,07 € 

COST CORRESPONENT A 3 HORES A LA SETMANA 
(regla de 3) 

8,00 % 3.846,33 € 

 

13. Per als municipis menors de 5.000 habitants, l’assistència tècnica en matèria de joventut 
és parcialment subvencionada per la fitxa 43.2 del Contracte Programa de Serveis Socials 
2022-25, de tècnics/ques de joventut compartits, de la manera següent: 

Cost anual de la 
contractació de personal per 
3 hores d’assistència tècnica 
(100%) 

Import finançat mitjançant la 
fitxa 43.2 del Contracte 
Programa de Serveis 
Socials 2022-25 (30%) 

Cost anual del conveni per 
9 hores d’assistència 
tècnica (70%) 

3.846,33 € 1.153,90 € 2.692,43 € 

 

14. Aquest conveni entra en vigor l’1 de gener de 2023, sempre i quan el Consell Comarcal hi 
hagi pogut adscriure el personal necessari. 

En el cas que el Consell Comarcal no hi hagi pogut adscriure-hi el personal necessari, el 
conveni entrarà en vigor en la data que el Consell Comarcal comuniqui a l’Ajuntament, 
mitjançant la plataforma EACAT, un cop hi hagi pogut adscriure aquest personal. 

15. Pel que fa al règim econòmic, en el cas que la vigència del conveni abastés el període de 
l’1 de gener de 2023 fins el 31 de desembre de 2023, l’Ajuntament haurà d’aportar al 
Consell Comarcal la quantitat de dos-mil sis-cents noranta-dos euros amb quaranta-tres 
cèntims (2.692,43 EUR). 

16. El cost del servei i conseqüentment l’import a satisfer per part de l’Ajuntament al Consell 
Comarcal s’actualitzarà d’acord amb la variació salarial dels empleats públics que 
estableixin els pressupostos generals de l’Estat en la respectiva anualitat. Si és aquest el 
cas, el Consell Comarcal haurà de comunicar a l’Ajuntament l’import actualitzat través de 
la plataforma EACAT. 

17. L’Ajuntament col·laborarà amb el Consell Comarcal en el disseny, l’organització, els 
continguts i la programació de projectes i activitats de joventut de llur municipi. 

18. L’Ajuntament ha de posar a l’abast del personal tècnic els recursos necessaris per tal que 
es dugui a terme el servei. 

19. Per tal d’avaluar el desenvolupament del servei es constituirà una comissió de seguiment 
formada per les persones següents: 

a. El/la responsable polític/a de l’Ajuntament. 
b. El/la gerent del Consell Comarcal. 
c. El/la cap de l’Àrea de Serveis Personals del Consell Comarcal. 

20. Aquest conveni pot ser objecte d’una pròrroga d’un any, previ acord de la comissió de 
seguiment. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 



 
 
 
 

 
 

1. Que es dugui a terme un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor per la prestació d’assistència tècnica en el desenvolupament de les polítiques de 
joventut del municipi, que inicii la seva vigència l’1 de gener de 2023, sempre i quan el 
Consell Comarcal hi hagi pogut adscriure el personal necessari, i finalitzi el 31 de 
desembre de 2023. 

Si transcorregut l’1 de gener de 2023, el Consell Comarcal no ha pogut adscriure-hi el 
personal necessari, el conveni entrarà en vigor en la data que el Consell Comarcal 
comuniqui a l’Ajuntament, mitjançant la plataforma EACAT, un cop hi hagi pogut adscriure 
aquest personal. 

2. Anotar el compromís d’ingrés a l’exercici 2023 de dos-mil sis-cents noranta-dos euros amb 
quaranta-tres cèntims (2.692,43 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46246 del 
pressupost d’ingressos.” 

 

 
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. Els articles 66 i 71 del TRLMC, d’acord amb els quals s’estableixen en els municipis 
les competències relatives a la promoció de la joventut i de les matèries connexes 
amb la mateixa. 
 

5. 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.  
 



 
 
 
 

 
 

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

 
7. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de 
delegacions o encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions.  

 
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 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 d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Sant Pere de Vilamajor per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut, 
d’acord amb el redactat següent: 
 

“R E U N I T S 
 

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

 
I de l’altra, la senyora Pamela Isús Sauri, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor, assistida per la secretària de la corporació, la senyora Maria Luisa Magén 
Campo. 

 
 

I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre.  
 
L’alcaldessa presidenta, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 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 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. 
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 



 
 
 
 

 
 

 
I. Que el 16 de novembre de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va 

aprovar el Pla Comarcal de Joventut el Vallès Oriental per al període 2022-2026.  

 

El Pla Comarcal de Joventut és una eina de planificació estratègica que 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 comarcals de joventut que es volen dur a 
terme a la comarca del Vallès Oriental. 

 

II. Que el 21 de novembre de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament 

de Drets Socials, vam formalitzar el Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social. 

 

III. Que entre els objectius específics del Pla Comarcal de Joventut figuren els següents:  

 

- Donar suport als municipis de la comarca en matèria de joventut. 

- Fomentar el treballa transversal entre agents que incideixen en la realitat juvenil de la 
comarca. 

- Fomentar l’emancipació juvenil. 

- Fomentar l’associacionisme i la participació juvenil. 

- Executar les competència delegades per la Generalitat de Catalunya en matèria de 
joventut. 

     

IV. Que el 16 de desembre de 2022, mitjançant registre d’entrada núm. E2022020597, del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor sol·licita 
col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de polítiques de joventut. 

 

 

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. Els articles 66 i 71 del TRLMC, d’acord amb els quals s’estableixen en els municipis les 
competències relatives a la promoció de la joventut i de les matèries connexes amb la 
mateixa. 
 

5. 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. 

 
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 
polítiques de joventut a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 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 contrau les obligacions següents:  
 

a) Plantejar, dissenyar, executar i avaluar actuacions per detectar i analitzar les 
necessitats de les persones joves del municipi. 

b) Elaborar i actualitzar un sociograma de la realitat juvenil del municipi, una eina que 
permet recollir, de forma gràfica, quins són els agents, els recursos, les dinàmiques i 
les relacions, de la realitat juvenil.  

c) Plantejar, dissenyar, executar i avaluar polítiques locals de joventut derivades de les 
necessitats detectades d’acord amb el punt anterior, que poden estar relacionades 
amb: 

a. La col·laboració, l’organització i la programació de projectes i activitats 
adreçades a les persones joves del municipi. 



 
 
 
 

 
 

b. La dinamització d’actuacions que fomentin: 

i. L’emancipació i l’autonomia juvenil. 
ii. La participació i l’associacionisme juvenil. 

d) Potenciar el treball transversal, la col·laboració i la coordinació amb els diferents 
agents del municipi que incideixen en la realitat juvenil, com ara càrrecs electes o 
professionals municipals en els àmbits de l’educació, la promoció econòmica, el 
benestar social, etc. 

e) Capil·laritzar al municipi els serveis de l’Oficina Jove del Vallès Oriental i les polítiques 
comarcals de joventut del Servei Comarcal de Joventut. 

f) Participar, en representació de l’AJUNTAMENT, als espais comarcals de coordinació i 
treball en xarxa en l’àmbit de joventut. 

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

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

 
2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites en l’apartat 

primer d’aquest pacte amb personal que disposi de la titulació i la qualificació professional 
adient amb una dedicació de 3 hores setmanals. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi 
inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin en dies festius, de vacances o 
permisos del personal destinat al servei i les destinades a la formació relativa a les 
funcions esmentades.  
 
No formen part de l’assistència tècnica les tasques de naturalesa administrativa. 
 
Les  hores de dedicació setmanal a l’AJUNTAMENT es distribuiran en un horari acordat 
entre l’AJUNTAMENT i el CONSELL COMARCAL. Aquest horari es podrà modificar en 
ocasions puntuals, previ acord entre les dues parts, en cas que sigui necessari i que no 
perjudiqui als altres municipis en que el personal adscrit també presta assistència tècnica. 

3. L’activitat d’assessorament es durà a terme tant de forma presencial a les dependències 
de l’AJUNTAMENT com de forma no presencial. 

 
Tercer. Obligacions de l’Ajuntament  
 
Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT contrau les obligacions següents:  
 
a) Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL en el disseny, l’organització, els continguts i la 

programació de projectes i activitats de joventut de llur municipi. 

b) Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades necessaris per a complir 
satisfactòriament les funcions assistencials acordades.  

c) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en 
relació amb l’objecte d’aquest conveni.  

d) Assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei que convoqui el CONSELL 
COMARCAL  

e) Posar a disposició del CONSELL COMARCAL els recursos necessaris per tal de facilitar la 
prestació del servei i aixecar les actes de les sessions corresponents  

f) Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 
d’assistència tècnica en matèria de joventut que li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL 
i acreditar aquesta circumstància al CONSELL COMARCAL mitjançant un certificat.  

g) Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart d’aquest 
conveni.  



 
 
 
 

 
 

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

 
Quart. Règim econòmic 
 
1. Pel que fa al règim econòmic, en el cas que la vigència del conveni abastés el període de 

l’1 de gener de 2023 fins el 31 de desembre de 2023, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al 
CONSELL COMARCAL el cost anual del servei xifrat en dos-mil sis-cents noranta-dos 
euros amb quaranta-tres cèntims (2.692,43 EUR). L’AJUNTAMENT abona al CONSELL 
COMARCAL l’import esmentat en dos pagaments i en els terminis següents: 
 
a) Un primer pagament per import de mil tres-cents quaranta-sis euros amb vint-i-un 

cèntims (1.346,21 EUR), no més enllà del 30 de juny de 2023.  
 

b) Un segon pagament per import de mil tres-cents quaranta-sis euros amb vint-i-dos 
cèntims (1.346,22 EUR), no més enllà del 30 de novembre de 2023. 

 
2. Nogensmenys, el cost anual del servei i conseqüentment l’import a satisfer per part de 

l’AJUNTAMENT pot variar per raó de l’increment salarial que pugui aprovar-se en els 
pressupostos generals de l’Estat o altres disposicions que ho regulin, mitjançant l’aplicació 
del percentatge que correspongui.  

 
3. En el cas que d’acord amb les previsions del pacte sisè d’aquest conveni, l’inici de la 

prestació del servei fos posterior a l’1 de gener de 2023, l’import a satisfer per 
l’AJUNTAMENT serà el que correspongui proporcionalment al període de prestació de 
l’assistència tècnica.  

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

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

 
5. 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. La comissió de seguiment la integren les persones següents:   

 

a) El/la responsable polític/a de l’AJUNTAMENT. 

b) El/la gerent del CONSELL COMARCAL. 

c) El/la cap de l’Àrea de Serveis Personals del CONSELL COMARCAL. 

 

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

 

Sisè. Vigència  

1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura per totes les parts i comprèn 
la prestació de l’assistència tècnica des de l’1 de gener de 2023 fins el 31 de desembre de 

2023, sempre i quan el CONSELL COMARCAL hi hagi pogut adscriure el personal 
necessari.  

 



 
 
 
 

 
 

2. En el cas que la signatura del conveni es faci a partir de l’1 de gener de 2023, el període de 
prestació de l’assistència tècnica s’inicia el primer dia del mes següent i finalitza el 31 de 

desembre de 2023, sempre i quan el CONSELL COMARCAL hi hagi pogut adscriure el 
personal necessari. 

 

3. En el cas que el CONSELL COMARCAL no hagués pogut adscriure-hi el personal 

necessari, l’inici de la prestació de l’assistència serà aquella que comuniqui el CONSELL 
COMARCAL a l’AJUNTAMENT a través de la plataforma EACAT, finalitzant en tot cas a 31 

de desembre de 2023. 

 

4. El conveni pot ser objecte d’una única pròrroga d’una durada d’un any mitjançant acord 
exprés de les parts. 

 
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. Publicació  
  
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.   
 
Novè. Règim de modificacions del conveni 
 
1. Les parts signants del conveni poden proposar-ne modificacions. La modificació del 

conveni requereix el consentiment exprés de les parts.  
 
2. El procediment a seguir per a la modificació del conveni és el següent:  

 
a) La part que proposa la modificació ha de presentar al registre de l’altra part llur proposta 

de modificació amb la definició i la concreció d’allò que es proposa.  
b) Si és el cas, es procedeix a la negociació i redacció de l’esborrany del document de 

modificació del conveni en seu de Comissió de seguiment. 
c) Si és el cas, les parts aproven el document de modificació del conveni pels òrgans 

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

 
Onzè. Causes d’extinció  

 

Aquest conveni pot extingir-se per les causes següents:  

 

a) L’acord mutu entre les parts.  
b) L’incompliment de les obligacions assumides per part d’algun dels signants. 
c) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per la manca de finançament per part de la Generalitat de Catalunya.  

   
Dotzè. Conseqüències en cas d’incompliment de les obligacions  
 
En el cas d’incompliment de les obligacions assumides per cadascuna de les parts pot 

comportar l’extinció del conveni, d’acord amb el pacte precedent. 

 
Tretzè. Protecció de dades  
  



 
 
 
 

 
 

Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest conveni es tractaran 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 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 pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per la qual es deroga 

la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).  

 

Catorzè. 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. Reconèixer el compromís d’ingrés d’exercicis futurs per un import de dos-mil sis-cents 

noranta-dos euros amb quaranta-tres cèntims (2.692,43 EUR) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 33 46246 del pressupost de despeses i ingressos del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.  
 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 
 

 
 
 
 
Document signat electrònicament. 
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