
 
 
 
 

 
 

 
PROPOSTA DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
Ple extraordinari urgent, 21 de desembre de 2022 
 
Aprovar la justificació parcial de l’encàrrec de gestió per a l’execució d’actuacions 
en el marc del programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona, 
amb els ajuntaments de Bigues i Riells, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga, 
les Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del 
Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, 
Santa Maria de Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès. 

 
 

Ocupació 
EXP: X2021001622 

 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
El 17 de novembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 
següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Junta de Govern de 12 de novembre de 2020 de la Diputació de Barcelona, en el marc 

del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” va aprovar el Programa 
específic “Treball, Talent i Tecnologia”.  
 

2. Els ajuntaments de Bigues i Riells, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga, les 
Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets 
del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de 
Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès manifesten interés en fer un encàrrec de 
gestió per a l’execució d’actuacions en el marc del programa “Treball, talent i tecnologia” 
de la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
3. Les obligacions del Consell Comarcal del Vallès Oriental són les següents: 

 
a) Coordinar l’execució de les actuacions incloses en les línies d’actuació del  

Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia” aprovat per la Diputació de 
Barcelona. 

 
b) Executar les actuacions del programa que acordi prèviament la Comissió de 

seguiment.  
 

c) Executar les actuacions de prospecció i fer-ne la gestió en els sistemes de 
seguiment d’informació que s’escaiguin als municipis de Canovelles, Figaró-
Montmany i Vallromanes. 

 
d) Executar les actuacions d’orientació dels participants i fer-ne la gestió en els 

sistemes de seguiment d’informació que s’escaiguin per als municipis de Figaró-
Montmany i Vallromanes.  

 
e) La coordinació de l’execució de les actuacions es farà de forma conjunta amb 

l’entitat pública empresarial local Granollers Mercat. 
 

4. Les obligacions dels Ajuntaments són les següents: 
 



 
 
 
 

 
 

a) Col·laborar i participar amb el Consell Comarcal per a la correcta execució del 
projecte. 

 
b) Abonar al Consell Comarcal els imports recollits al punt vuit de l’informe 

 
c) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó del projecte d’acord 

amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
general de protecció de dades) 

 
d) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 
e) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 

 
5. Els ajuntaments interessats rebran una subvenció total de 513.759,04 € euros segons el 

quadre següent: 
 

2021 2022 Total Ajuntament 

15.703,36 €  8.455,65 €  24.159,01 €  Bigues i Riells 

25.043,80 €  13.485,12 €  38.528,92 €  Canovelles 

4.065,48 €  2.189,10 €  6.254,58 €  Figaró-Montmany 

20.668,04 €  11.128,95 €  31.796,99 €  La Garriga 

26.658,09 €  14.354,36 €  41.012,45 €  Les Franqueses del Vallès  

13.047,52 €  7.025,59 €  20.073,11 €  Lliçà de Vall 

10.766,75 €  5.797,48 €  16.564,23 €  Martorelles 

16.442,54 €  8.853,67 €  25.296,21 €  Montmeló 

23.976,32€ 12.910,33€ 36.886,65€ Montornès del Vallès 

23.062,22 €  12.418,12 €  35.480,34 €  Parets del Vallès 

15.130,84 €  8.147,38 €  23.278,22 €  Sant Fost de Campsentelles 

11.385,54 €  6.130,68 €  17.516,22 €  Santa Eulàlia de Ronçana 

3.816,42 €  2.055,00 €  5.871,42 €  Santa Maria de Martorelles 

8.097,08 €  4.359,96 €  12.457,04 €  Vallromanes 

9.831,04 €  5.293,64 €  15.124,68 €  Vilanova del Vallès 

 
6. Els imports que els ajuntaments traspassen al Consell Comarcal del Vallès Oriental per 

l’encàrrec de gestió del Programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de 
Barcelona és el següent. 
 

Ajuntament 
2021 2022 Total 

Conveni Conveni Conveni 

Bigues i Riells 7.851,68 € 4.227,83 € 12.079,51 € 

Canovelles 25.043,80 € 13.485,12 € 38.528,92 € 

Figaró-Montmany 4.065,48 € 2.189,10 € 6.254,58 € 

La Garriga 15.501,03 € 8.346,71 € 23.847,74 € 

Les Franqueses del Vallès  18.660,66 € 10.048,05 € 28.708,71 € 

Lliçà de Vall 13.047,52 € 7.025,59 € 20.073,11 € 

Martorelles 10.766,75 € 5.797,48 € 16.564,23 € 

Montmeló 8.221,27 € 4.426,84 € 12.648,11 € 

Montornès del Vallès 16.783,42 € 9.037,23 € 25.820,65 € 

Parets del Vallès 23.062,22 € 12.418,12 € 35.480,34 € 

Sant Fost de Campsentelles 15.130,84 € 8.147,38 € 23.278,22 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 5.692,77 € 3.065,34 € 8.758,11 € 

Santa Maria de Martorelles 3.816,42 € 2.055,00 € 5.871,42 € 

Vallromanes 8.097,08 € 4.359,96 € 12.457,04 € 



 
 
 
 

 
 

Vilanova del Vallès 6.881,73 € 3.705,55 € 10.587,28 € 

 
182.622,67 € 98.335,30 € 280.957,97 € 

 
7. El Consell Comarcal del Vallès Oriental repercutirà un 3,72% del l’import total de l’encàrrec 

de gestió (10.451,64 euros) per fer front a la despesa de finançament d'administració 
general que aplica amb caràcter general a tots els serveis que es presten 
 

8. No més enllà de l’1 d’abril de 2021 els ajuntaments han de traspassat l’import 
corresponent per a l’any 2021. 

 
9. No més enllà del 31 de gener de 2022 els ajuntaments han de traspassar l’import 

corresponent per a l’any 2022. 
 

10. La Diputació de Barcelona ha donat l’opció de sol·licitar pròrroga del programa fins a 30 de 
juny de 2023, a la qual s’han acollit tots els ajuntaments excepte el de Vallromanes. 

 
11. Els ajuntaments que així ho desitgin poden presentar voluntàriament una justificació 

parcial del programa amb la justificació del 100% de la subvenció rebuda per a l’any 2021. 
 

12. La despesa justificada és de 167.677,74€, aquesta està distribuida segons diferents 
conceptes, 73.602,34€ en despesa de personal tècnic, 86.090,75€ en concepte de 
contractació externa i 7.984,65€ en despeses indirectes corresponent a una part de 
l’import repercutit als ajuntaments en concepte d’encàrrec de gestió.  

 
La distribució de la despesa justificada entre les entitats que fan justificació parcial és la 
següent: 

 

PROJECTE 
Treball Talent i Tecnològica en la cadena de 
valor de l'alimentació del Vallés Oriental 

ENS EXECUTOR 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL 

IMPORT GLOBAL 195.060,73    

IMPORT JUSTIFICAT 167.677,74    

Ens Destinatari de la subvenció 
concedida per Diputació de 
Barcelona  

import  
transferit 

% sobre 
l'import 
 total del 
projecte 

Despesa  
sobre el total 

justificat 

Ajuntament de Bigues i Riells del Fai 7.851,68    0,00% -      

Ajuntament Canovelles 38.528,92    18,93% 31.740,40    

Ajuntament  Figaró-Montmany 4.065,48    2,42% 4.065,48    

Ajuntament la Garriga 15.501,03    9,24% 15.501,03    

Ajuntament les Franqueses del 
Vallès 

18.660,66    11,13% 18.660,66    

Ajuntament Lliçà de Vall 13.047,52    7,78% 13.047,52    

Ajuntament Martorelles 10.766,75    6,42% 10.766,75    

Ajuntament Montmeló 8.221,27    4,90% 8.221,27    

Ajuntament Montornès del Vallès 25.820,66    10,01% 16.783,42    

Ajuntament Parets del Vallès 23.062,22    13,75% 23.062,22    

Ajuntament Sant Fost de 
Campsentelles 

15.130,84    9,02% 15.130,84    

Ajuntament Santa Eulàlia de 
Ronçana 

-      0,00% -      

Ajuntament Santa Maria de 
Martorelles 

3.816,42    2,28% 3.816,42    

Ajuntament Vallromanes -      0,00%   

Ajuntament Vilanova del Vallès 10.587,28    4,10% 6.881,73    

Totals 195.060,73    100,00% 167.677,74    

 



 
 
 
 

 
 

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Aprovar la justificació parcial de l’encàrrec de gestió per a l’execució d’actuacions en el 
marc del programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona, amb els 
ajuntaments de Bigues i Riells, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga, les Franqueses 
del Vallès, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, 
Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, 
Vallromanes i Vilanova del Vallès.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”, en el marc del Pla de concertació 

“Xarxa de Governs Locals 2020-2023” aprovat per la Junta de Govern de 12 de 
novembre de 2020 de la Diputació de Barcelona.  
 

2. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 24 de març de 2021, 
d’aprovació del contingut i la signatura del conveni d’encàrrec de gestió per a 
l’execució d’actuacions en el marc del programa “Treball, talent i tecnologia” de la 
Diputació de Barcelona, amb diversos ajuntaments. 
 

3. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en 
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, 
l’epígraf c) d’aquest article, preveu com a competència de la comarca aquelles que li 
deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat i els municipis.  

 
4. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves 
competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix 
la pròpia llei.  

 
5. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les 
comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
6. L’article 28.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, disposa que en tot cas, la 
comarca ha d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint 
en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre 
d’habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica 
predominant.  

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

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

8. 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. 

 



 
 
 
 

 
 

9. 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.  

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

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple.  
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
Únic. Aprovar la justificació parcial de l’encàrrec de gestió per a l’execució d’actuacions 
en el marc del programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona, amb 
els ajuntaments de Bigues i Riells, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga, les 
Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets 
del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de 
Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès, d’acord amb l’informe de la relació de fets.  
 
Document signat electrònicament. 
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