
 
 
 
 

 
 

OD-09 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
Ple, de 25 de gener de 2023 
CI, de 18 de gener de 2023 
 
Prendre coneixement de la renúncia del Servei d’Ajuda de Domicili amb l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 15 de juny de 2020, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Montornès 

del Vallès vàrem formalitzar el conveni que té per objecte establir la relació, la participació, 
les obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdós ens en la gestió i la prestació 
del servei d’ajuda a domicili al municipi de Montornès del Vallès.  Aquest conveni ha estat 
objecte d’una primera  modificació, formalitzada el 27 de novembre de 2020, i d’una segona, 
el 8 de juliol de 2022.  
 

2. El 23 d’agost de 2022, registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental núm. 
E2022013263, l’Ajuntament de Montornès del Vallès notifica l’acord de la Junta de Govern 
Local de 27 de juliol de 2022, de denúncia unilateral del conveni, següent:  

 
Aprovar l’extinció del Conveni de Col·laboració per a la prestació del servei d’ajuda a 
domicili entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Montornès del Vallès 
sota el punt Onzè, paràgraf d) de les causes recollides al mateix Conveni amb data efectiva 
del 31 gener del 2023. 
 

3. El 18 de gener de 2023 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 

FONAMENTS DE DRET  
 
1. El conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili entre el Consell Comarcal del 

Vallès Oriental i l’Ajuntament de de Montornès de Vallès, formalitzat el 15 de juny de 2020.  
 

2. L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del 
Ple per adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual correspon al Ple exercir les altres 
atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la 
comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Prendre coneixement de l’extinció del conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili 

entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Montornès del Vallès, 
estenent llur vigència fins el 31 de gener de 2023, sens perjudici de la liquidació final i les 
obligacions econòmiques que se’n derivin.   



 
 
 
 

 
 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
 

 
 
Document signat electrònicament. 
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