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ACTA  DE  COMISSIÓ  DE  GOVERN 

 
Identificació de la sessió: 

Núm.:   Comissió de Govern 2010/9 
Caràcter: Ordinari 
Data:  6 d'octubre de 2010 
Inici:  18:20 
Final: 18:35 
Lloc: Seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 

Hi assisteixen:  
  Antonio RÍSQUEZ CABALLERO, president 

  Neus BULBENA I BURDÓ, vocal 

  Susana CALVO I CASADESUS, observadora 

  Joan CASTAÑO I AUGE, membre 

  Pere CURTO I CALAFELL, observador 

  Noemí FERNÁNDEZ i FERNÁNDEZ, observadora 

  Marta IGLESIAS I VIVET, membre 

  Ferran JIMENEZ I MUÑOZ, vocal 

  José Antonio MONTERO I DOMÍNGUEZ, vocal 

  Carme PALACIOS I MANUEL, observadora 

  Marta PLANAS I PLANAS, vocal 

  Lluïsa PRAT I GONZÁLEZ, vocal 

  David RICART I MIRÓ, observador 

  Joan SEGUER I TOMÀS, vocal 

  Rafael Maria DE YZAGUIRRE I PABOLLETA, observador 

  Ignasi VALLS I VILARÓ, vocal 

  Antoni CORNELLAS I ALIGUÉ, gerent 

  Jordi VENDRELL I ROS , secretari accidental 

  Francesc ARAGÓN SÁNCHEZ, interventor 

 
S’han excusat d’assistir-hi:  
   

Miquel ESTAPÉ I VALLS, vocal 

Manel VILA I VALLS, vocal 
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S’inicia la sessió a les divuit hores i vint minuts, amb l’ordre del dia següent: 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 8 de setembre de 2010 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
2. Dictamen d'eliminació E12/2010 de la sèrie documental Registre General 

d'entrades i sortides, anys 1990 a 2000 i anys 2007 a 2008, ambdós inclosos. 
 

3. Dictamen de transferència T11/2010 de la sèrie documental Pla ünic d'Obres i 
Serveis de Catalunya, obres supramunicipals, anys 1994 a 2006, ambdós inclosos. 
 

ÀREA D'EDUCACIÓ 
 
4. Dictamen de resolució del recurs de reposició interposat per RJ Autocares, SL 

contra l'acord d'adjudicació provisional del contracte per a la prestació del servei  
públic de transport escolar de la ruta EOBL15A, del Centre d'Educació Especial 
Can Vila de Mollet del Vallès. 
 

5. Dictamen d'adjudicació definitiva del contracte per la prestació del Servei 
d'acompanyants d'assistència escolar per als alumnes amb dificultats motrius, 
hiperactius i transtorns conductuals, entre d'altres, dels centres escolars del Vallès 
Oriental per al curs 2010-2011. 
 

6. Dictamen d'adjudicació definitiva del contracte per la prestació del Servei públic de 
transport escolar de les rutes EOBL13A del CEE Can Vila de Mollet del Vallès, 
EOBL24A del CEE Can Vila Mollet del Vallès i SOPC11A de l'Institut Vinyes Velles 
de Montornès del Vallès. 
 

7. Dictamen d'adjudicació provisional del contracte per la prestació del Servei públic 
de transport escolar de la ruta POPC17A de l'Escola Marinada. 
 

8. Dictamen d'aprovació de la cessió del contracte per a la gestió del servei públic de 
menjador escolar a l'Institut Vil·la Romana de la Garriga de Tasta'm i Bon Profit, SL 
a 7 i Tria, SL.  
 

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
9. Dictamen de liquidació de la taxa per a les actuacions d'avaluació ambiental. 

 
10. Dictamen de liquidació de les taxes per l'adopció d'animals domèstics al Centre 

d'Acollida d'Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental i a les fires, 
desfilades, trobades, convencions i altres. 
 

11. Dictamen de liquidació de la taxa pels serveis de captura, recollida, acollida, 
esterilització, eutanàsia i eliminació de cadàvers d'animals domèstics prestats pel 
Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental. 
 

12. Dictamen de liquidació de la taxa per a l'establiment de colònies felines al Centre 
d'Acollida d'Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
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13. Dictamen de ratificació del Decret de Presidència 54/2010, de 15 de setembre, en 

què ens acollim a la Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol, per la qual es fa 
pública la convocatòria per presentar sol·licituds de concessió de subvencions per 
a la realització d'accions per a l'ocupació amb entitats locals, dins del marc del 
Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011. 
 

ÀREA DE SANITAT 
 
14. Dictamen d'aprovació de l'expedient de contractació per la prestació del Servei 

públic Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental i 
convocatòria de la licitació. 
 

15. Dictamen d'acceptació d'una subvenció per a l'execució del projecte per facilitar 
l'aplicació de l'article 11.2 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril per a l'any 2010, atorgada per 
Resolució, de 14 de setembre de 2010, de la directora general del Medi Natural. 
 

ÀREES D'EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
16. Dictamen d'aprovació dels procediments de gestió informatitzada dels ajuts de 

menjador. 
 

17. Dictamen de modificació de la Resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador 
per al curs escolar 2010/2011. 

 
 
18. Precs i Preguntes 
 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 8 de setembre de 2010 
 
Vista l’acta de la sessió de 8 de setembre de 2010, S’APROVA PER UNAMINITAT 
dels presents 
 
 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
 
2. Dictamen d'eliminació E12/2010 de la sèrie documental Registre General 

d'entrades i sortides, anys 1990 a 2000 i anys 2007 a 2008, ambdós inclosos.  
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Cultura, de 29 de setembre de 2010, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Els anys 2007 i 2008 es va ordenar, netejar i realitzar un inventari de totes les 

còpies dels documents de la sèrie documental Registre General d’entrades i 
sortides del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
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El tractament va ser el necessari per dur a terme la seva digitalització i procedir a 
l’eliminació de tots els documents que conformen aquesta sèrie. 
 
 L’eliminació total s’ha de realitzar un cop determinat que el valor informatiu, legal i 
fiscal de la documentació no és suficient per la seva conservació permanent. 

 
2. És convenient que el Consell Comarcal del Vallès Oriental realitzi l’eliminació 

E12/2010 de la sèrie documental Registre General d’entrades i sortides, anys 
1990 a 2000 i anys 2007 a 2008, ambdós inclosos, conservant-ne les còpies 
digitalitzades. 

 
3. El 29 de setembre de 2010 s’ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 9 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, un cop 

concloses la fase activa i semi-activa, s’ha d’aplicar a tots els documents públics la 
normativa d’avaluació, sobre la base de la qual se’n determina la conservació, per 
raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació. Cap document públic 
no pot ésser eliminat si no es segueixen la normativa i el procediment establerts 
per via reglamentària. 

 
2. L’article 7.1 del decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de 

documents, tots els documents públics, independentment del suport en què es 
produeixen, han de ser objecte d’avaluació, 
 

3. L’article 11.1 del decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de 
documents, l’avaluació i tria de la documentació pública s’aplica un cop 
finalitzades les seves fases activa i semi-activa. 

 
4. L’article 6 del Reglament del Registre de destrucció de documents del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental. 
 

Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi: 
 
1. Eliminar la documentació de la sèrie Registre General d’entrades i sortides, anys 

1990 a 2000 i anys 2007 a 2008, ambdós inclosos, un cop realitzat l’inventari 
complet de tots els documents i finalitzat el seu procés de digitalització. 
L’eliminació E12/2010 inclou la documentació següent: 
 

CAPSA ANYS ENTRADA/SORTIDA SEQ.DOCUMENTS DOCUMENTS QUE FALTEN SIGNATURA 

1 1990 sortida 1309-2203 

1538,1539,1545,1550,1640,1652,1687,1749,1761,1792,1793,1803, 1824, 
1931-1955, 1974,1976-1982,2022, 2106, 2107, 2108, 2154,1830-1856, 
1858-1929, 2156-2173,2190-2201 

DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

2 1990 sortida 2204-2921 

2214, 2248, 2283, 2310, 2319, 2323, 2330, 2331, 2339,2355, 2410, 2412, 
2457, 2460, 2470, 2502, 2516, 2518, 2731, 2757, 2835, 2852, 2897, 2898, 
2906 

DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 
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3 1990 entrada 1550-2310 

1550-1675, 1677-1686, 1701-1707, 1712,1713, 1723, 1724, 1726, 1751-
1759, 1771, 1779, 1799, 1810, 1816, 1851-1855, 1864, 1882, 1889, 1926, 
1949,1954-1970,1989, 2021-2030, 2057, 2070, 2130, 2138, 2160, 2161, 
2199, 2206-2208, 2222, 2243,2259, 2262, 2263, 2266, 2269, 2276, 2289 

DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

4 1990 entrada 2311-2961 
2326, 2351, 2386, 2422, 2426, 2432-2435, 2461, 2462, 2473, 2491, 2492, 
2601 

DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

5 1991 sortida 1-550 

11, 26, 84, 85, 95, 96, 97, 102, 150, 153, 184-186, 216, 217, 228, 230,253, 
283-286, 296, 307, 332, 333, 335, 336, 346, 350, 351, 356, 376, 380, 386, 
408, 421, 424, 452, 463, 469, 470, 479, 486-488, 503, 505, 513, 514, 533 

DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

6 1991 sortida 551-1049 847, 936-944, 1018, 1019, 1022, 1023, 1024 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

7 1991 entrada 1-589 
45-48, 73, 93, 114, 127, 145-147, 174, 195-199,261, 267, 279, 315, 364, 
369-376, 403, 444, 491, 538, 586 

DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

8 1991 entrada 590-1265 616, 680, 692, 693, 708, 720, 748, 800, 975-977, 979, 980, 1132,  
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

9 1991 entrada 1266-1610 
1293, 1406, 1426, 1436, 1461, 1483, 1552, 1565-1570, 1576-1578, 1597, 
1604 

DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

10 1992 sortida 1 - 649 39-47, 67, 149, 304, 307, 393, 394, 411, 484 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

11 1992 sortida 650-1259 744, 964, 971   

12 1992 sortida 1260-1840   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

13 1992 sortida 1841-2371   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

14 1992 entrada 1 - 564  
14, 38, 82, 117, 120, 121, 124, 128,146, 150, 154, 156, 160, 192- 195, 198, 
242, 340, 343,346,352,409, 505, 507 

DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

15 1992 entrada 565-1209 618, 690, 995, 1201 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

16 1992 entrada 1210-1896 1351, 1352 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

17 1993 sortida 1-690   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

18 1993 sortida 691-1401     

19 1993 sortida 1402-2090     

20 1993 sortida 2091-2730     

21 1993 sortida 2731-3351     

22 1993 sortida 3352-4093     

23 1993 entrada 1-701     

24 1993 entrada 702-1409     

25 1993 entrada 1410-2132     

26 1993 entrada 2133-2875     

27 1994 sortida 1-830     

28 1994 sortida 831-1629     

29 1994 sortida 1630-2400     

30 1994 sortida 2401-3250 2860 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

31 1994 sortida 3251-4008 3407, 3830, 3831 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

32 1994 sortida 4009-4741   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

33 1994 sortida 1-854   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

34 1994 entrada 855-1635   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

35 1994 entrada 1636-2354   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

36 1994 entrada 2355-3173 2478, 2543 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

37 1994 entrada 3174-3907   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

38 1995 sortida 1-799   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

39 1995 sortida 800-1620   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

40 1995 sortida 1621-2380 1934 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

41 1995 sortida 2381-3049   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

42 1995 sortida 3050-3615   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

43 1995 sortida 3616-4200   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

44 1995 sortida 4201-4773 4524 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

45 1995 entrada 1-777   DIPÒSIT 1. 
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ARMARI 21. 

46 1995 entrada 778-1503   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

47 1995 entrada 1504-2243   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

48 1995 entrada 2244-2919   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

49 1995 entrada 2920-3650 3034, 3012 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

50 1995 entrada 3651-4319 3925,4227 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

51 1996 sortida 1-700   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

52 1996 sortida 701-1402 689 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

53 1996 sortida 1403-2101   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

54 1996 sortida 2102-2849   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

55 1996 sortida 2850-3600   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

56 1996 sortida 3601-4400   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

57 1996 sortida 4401-5140 4418 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

58 1996 sortida 5141-5768   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

59 1996 entrada 1-714   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

60 1996 entrada 715-1500   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

61 1996 entrada 1501-2221   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

62 1996 entrada 2222-2927   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

63 1996 entrada 2928-3589   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

64 1996 entrada 3590-4148   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

65 1996 entrada 4149-4657   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

66 1997 sortida 1-740   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

67 1997 sortida 741-1474 879 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

68 1997 sortida 1475-2200 1852 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

69 1997 sortida 2201-2850   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

70 1997 sortida 2851-3524   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

71 1997 sortida 3525-4200   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

72 1997 sortida 4201-4919   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

73 1997 sortida 4920-5591   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

74 1997 sortida 5592-6372 5764 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

75 1997 sortida 6373-7229 6784 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

76 1997 entrada 1-740   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

77 1997 entrada 741-1415   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

78 1997 entrada 1416-2069   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

79 1997 entrada 2070-2799 2170, 2165 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

80 1997 entrada 2800-3500 3373 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

81 1997 entrada 3501-4201   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

82 1997 entrada 4202-5000 4502 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

83 1997 entrada 5001-5701 5465 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

84 1998 sortida 1-747 722, 705 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

85 1998 sortida 748-1509   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

86 1998 sortida 1510-2241 1527 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

87 1998 sortida 2242-2928 2563, 2307 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

88 1998 sortida 2929-3560 3145 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

89 1998 sortida 3561-4260 3959, 3955 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

90 1998 sortida 4261-5050 4839, 4584 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

91 1998 sortida 5051-5700 5430 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 
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92 1998 sortida 5701-6400 5823 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

93 1998 sortida 6401-7095 6713 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

94 1998 entrada 1-817   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

95 1998 entrada 818-1580   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

96 1998 entrada 1581-2340 1799 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

97 1998 entrada 2341-3100   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

98 1998 entrada 3101-3886   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

99 1998 entrada 3887-4642   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

100 1998 entrada 4643-5400 4692 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

101 1998 entrada 5401-6172   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

102 1999 sortida 1-680   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

103 1999 sortida 681-1365 825,777, 704, 703, 702, 1129 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

104 1999 sortida 1366-2060 1663 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

105 1999 sortida 2061-2800 2424,2423 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

106 1999 sortida 2801-3489 3142,3105,3089-3092,2904, 2903, 2621, 2622, 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

107 1999 sortida 3490-4300 3740-3747, 4003-4009, 3983-4000, 3948-3950, 3762-3764, 3843 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

108 1999 sortida 4301-5000 4790,4714,4691, 4636, 4342,4320 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

109 1999 sortida 5001-5766 5684, 5205, 5126-5128, 5110-5111 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

110 1999 sortida 5767-6500 6323, 5818,5825,5867 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

111 1999 sortida 6501-7191 6861-6865, 7107 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

112 1999 sortida 7192-7857 7244,7315,7459, 7629 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

113 1999 entrada 1-766 291 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

114 1999 entrada 767-1499 855 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

115 1999 entrada 1500-2245 1905 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

116 1999 entrada 2246-3000 2299 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

117 1999 entrada 3001-3760 3683 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

118 1999 entrada 3761-4600   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

119 1999 entrada 4601-5399   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

120 1999 entrada 5400-6266   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

121 2000 entrada 1-750   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

122 2000 entrada 751-1500   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

123 2000 entrada 1501-2171 1591, 1661 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

124 2000 entrada 2172-2899 2841 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

125 2000 entrada 2900-3565   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

126 2000 entrada 3566-4200 4032 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

127 2000 entrada 4201-4900   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

128 2000 entrada 4901-5600   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

129 2000 entrada 5601-6374   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

130 2000 sortida 1-700 129 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

131 2000 sortida 701-1460 959, 1369 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

132 2000 sortida 1461-2101   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

133 2000 sortida 2102-2770   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

134 2000 sortida 2771-3501 3053 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

135 2000 sortida 3502-4241 4207 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

136 2000 sortida 4242-4929 4707 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

137 2000 sortida 4930-5750 5255-5354 
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 



8 

138 2000 sortida 5751-6324   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

139 2000 sortida 6325-6860   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

140 2000 sortida 6861-7454   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

141 2000 sortida 7455-8180   
DIPÒSIT 1. 
ARMARI 21. 

1 2007 sortida 1-406   RECEPCIÓ 
2 2007 sortida 407-683   RECEPCIÓ 
3 2007 sortida 684-1073   RECEPCIÓ 
4 2007 sortida 1074-1488   RECEPCIÓ 
5 2007 sortida 1489-1939   RECEPCIÓ 
6 2007 sortida 1940-2256   RECEPCIÓ 
7 2007 sortida 2257-2699   RECEPCIÓ 
8 2007 sortida 2700-2853   RECEPCIÓ 
9 2007 sortida 2854-3184   RECEPCIÓ 

10 2007 sortida 3185-3497   RECEPCIÓ 
11 2007 sortida 3498-3866   RECEPCIÓ 
12 2007 sortida 3867-4121   RECEPCIÓ 
13 2007 sortida 4122-4558   RECEPCIÓ 
14 2007 sortida 4559-4907   RECEPCIÓ 
15 2007 sortida 4908-5081   RECEPCIÓ 
16 2007 sortida 5082-5362   RECEPCIÓ 
17 2007 sortida 5363-5611   RECEPCIÓ 
18 2007 sortida 5612-6059   RECEPCIÓ 
19 2007 sortida 6060-6312   RECEPCIÓ 
20 2007 sortida 6313-6715   RECEPCIÓ 
21 2007 sortida 6716-7052   RECEPCIÓ 
22 2007 sortida 7053-7337   RECEPCIÓ 
23 2007 sortida 7338-7647   RECEPCIÓ 
24 2007 sortida 7648-7833   RECEPCIÓ 
25 2007 entrada 1-359   RECEPCIÓ 
26 2007 entrada 360-711   RECEPCIÓ 
27 2007 entrada 712-1101   RECEPCIÓ 
28 2007 entrada 1102-1373   RECEPCIÓ 
29 2007 entrada 1374-1802   RECEPCIÓ 
30 2007 entrada 1803-2184   RECEPCIÓ 
31 2007 entrada 2185-2596   RECEPCIÓ 
32 2007 entrada 2597-3048   RECEPCIÓ 
33 2007 entrada 3049-3434   RECEPCIÓ 
34 2007 entrada 3435-3576   RECEPCIÓ 
35 2007 entrada 3577-3979   RECEPCIÓ 
36 2007 entrada 3980-4390   RECEPCIÓ 
37 2007 entrada 4391-4813   RECEPCIÓ 
38 2007 entrada 4814-5200   RECEPCIÓ 
39 2007 entrada 5201-5453   RECEPCIÓ 
40 2007 entrada 5454-5895   RECEPCIÓ 
41 2007 entrada 5896-6277   RECEPCIÓ 
42 2007 entrada 6278-6689   RECEPCIÓ 
43 2007 entrada 6690-7053   RECEPCIÓ 
44 2007 entrada 7054-7444   RECEPCIÓ 
45 2007 entrada 7445-7839   RECEPCIÓ 
46 2007 entrada 7940-8064   RECEPCIÓ 
47 2008 sortida 1-419   RECEPCIÓ 
48 2008 sortida 420-706   RECEPCIÓ 
49 2008 sortida 707-1154   RECEPCIÓ 
50 2008 sortida 1155-1419   RECEPCIÓ 
51 2008 sortida 1420-1691   RECEPCIÓ 
52 2008 sortida 1692-2064   RECEPCIÓ 
53 2008 sortida 2065-2425   RECEPCIÓ 
54 2008 sortida 2426-2839   RECEPCIÓ 
55 2008 sortida 2840-3101   RECEPCIÓ 
56 2008 sortida 3102-3491   RECEPCIÓ 
57 2008 sortida 3492-3772   RECEPCIÓ 
58 2008 entrada 1-438   RECEPCIÓ 
59 2008 entrada 439-825   RECEPCIÓ 
60 2008 entrada 826-1261   RECEPCIÓ 
61 2008 entrada 1262-1654   RECEPCIÓ 
62 2008 entrada 1655-2038   RECEPCIÓ 
63 2008 entrada 2039-2344   RECEPCIÓ 
64 2008 entrada 2345-2188   RECEPCIÓ 
65 2008 entrada 2789-2945   RECEPCIÓ 

 
2. Realitzar l’assentament corresponent a l’eliminació al Registre de destrucció de 

documents del Consell comarcal del Vallès Oriental. 
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3. Aixecar acta de la destrucció de la documentació. 

 
4. Notificar aquest acord a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental.” 
 
El president pregunta si algun conseller o consellera demana votació, com que no és 
així el dictamen S’APROVA PER UNANIMITAT dels presents. 
 
 
3. Dictamen de transferència T11/2010 de la sèrie documental Pla ünic d'Obres i 

Serveis de Catalunya, obres supramunicipals, anys 1994 a 2006, ambdós 
inclosos.  

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Cultura, de 29 de setembre de 2010, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’any 2008 es va ordenar, netejar i realitzar un inventari de tots els expedients 

pertanyents a la sèrie documental Pla Únic  d’Obres i Serveis de Catalunya, 
tramitada pels consells comarcals ja des dels seus inicis. 

 
La transferència és el procés de preparació i execució de les trameses periòdiques 
de documentació administrativa des dels arxius de gestió o administratius als 
arxius històrics.  
 
La transferència número T11/2010 inclou els expedients pertanyents a la sèrie 
documental del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, obres supramunicipals, 
dels anys 1994 al 2006, ambdós inclosos.    

 
2. El 29 de setembre de 2010 s’ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 7.3 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, en relació a 

que un cop acabada la fase activa, els documents públics s’han de transferir a 
l’arxiu corresponent. Si aquests són de conservació permanent s’hauran d’aplegar 
a l’Arxiu Històric pertinent. 

 
2. L’article 30 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, sobre les 

funcions dels arxius comarcals. Als arxius comarcals, sens perjudici que 
l’organisme originari  en conservi en tot cas la titularitat, els correspon rebre la 
documentació en fase semi-activa i inactiva del Consell Comarcal.  

 
3. L’article 3 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, 

estableix la col·laboració entre les administracions públiques. 
 
Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi: 
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1. Transferir els expedients de la sèrie documental del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya, obres supramunicipals, tramitats des de l’any 1994 fins al 2006, 
T11/2010, a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental amb tota la documentació 
següent: 
 
 
 
 
 

Capsa Núm. expedient Titular Títol de l'obra Observacions 

1 1994/397-PG CCVO 
Projecte de canalització de la riera seca al seu pas pels municipis de Lliçà d'Amunt, Lliçà de 
Vall i Parets del Vallès   

  1995/402-PG CCVO 
Arranjament del camí de connexió de les carreteres BV-5105pk i BV5103pk4, als termes 
municipals de Cardedu, Llinars del Vallès i la Roca del Vallès   

2 1995/402-PG CCVO 
Arranjament del camí de connexió de les carreteres BV-5105pk i BV5103pk4, als termes 
municipals de Cardedu, Llinars del Vallès i la Roca del Vallès   

3 1995/402-PG CCVO 
Arranjament del camí de connexió de les carreteres BV-5105pk i BV5103pk4, als termes 
municipals de Cardedu, Llinars del Vallès i la Roca del Vallès   

4 1996/0449-PG CCVO Interconnexió de cabals d'aigua del minicipi de Tagamanent i Figaró - Montmany   
5 1997/0492-PG CCVO pont sobre la riera carbonell entre Granollers i les Franqueses del Vallès Inclou fotos 
6 1997/0492-PG CCVO pont sobre la riera carbonell entre Granollers i les Franqueses del Vallès Inclou fotos 
7 1997/0492-PG CCVO pont sobre la riera carbonell entre Granollers i les Franqueses del Vallès Inclou fotos 
8 1998/0557-PG CCVO Construcció d'un pont sobre el riu Tenes, entre els municipis de Mollet del  Vallès i Montmeló. Inclou fotos 
9 1998/0557-PG CCVO Construcció d'un pont sobre el riu Tenes, entre els municipis de Mollet del  Vallès i Montmeló. Inclou fotos 
10 1998/0557-PG CCVO Construcció d'un pont sobre el riu Tenes, entre els municipis de Mollet del  Vallès i Montmeló. Inclou fotos 
11 1998/0557-PG CCVO Construcció d'un pont sobre el riu Tenes, entre els municipis de Mollet del  Vallès i Montmeló. Inclou fotos 
12 1999/0753-PG CCVO Arranjament del camí del marge dret del riu Mogent, entre Llinars del Vallès  i Cardedeu Inclou fotos 
13 1999/0753-PG CCVO Arranjament del camí del marge dret del riu Mogent, entre Llinars del Vallès  i Cardedeu Inclou fotos 
14 1999/0754-PG CCVO Dipòsit d'aigua potable de 8.000 M3 per a l'abastament a 5 municipis.   
15 1999/0754-PG CCVO Dipòsit d'aigua potable de 8.000 M3 per a l'abastament a 5 municipis.   

16 2001/0494-PG CCVO Rotonda del carrer de Veneçuela i del carrer d'Uruguai entre Granollers i la Roca Inclou fotos i CD-
rom 

17 2001/0494-PG CCVO Rotonda del carrer de Veneçuela i del carrer d'Uruguai entre Granollers i la Roca Inclou fotos i CD-
rom 

18 2001/0495-PG CCVO 
Pont sobre el riu Congost entre els polígons industrials de Raiguer i Pedregar 

Inclou fotos i 4 
llibres sense 
encapsar 

19 2001/0495-PG CCVO 
Pont sobre el riu Congost entre els polígons industrials de Raiguer i Pedregar 

Inclou fotos i 4 
llibres sense 
encapsar 

20 2003/1009-PG CCVO 

Dipòsit regulador d'aigua potable per a Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells 

FALTA SABER 
PROJECTE I 
CERTIFICACIONS 
SI NOS. O ATLL?? 
NURIA, ROSER O 
RAQUEL??? 

21 2003/1010-PG CCVO 
Nou dipòsit d'aigües al Turó de la Mare de Déu del Puig de St Celoni (veure 2004/699-UR i 
05/1038-UR)   

  2004/0699- UR 
Sant 
Celoni Nou dipòsit d'aigua potable al Turó de la Mare de Déu del Puig (03/1010-PG i 05/1038-PG)  Tancat 

  2005/1038- UR CCVO Nou dipòsit d'aiga potable al turó de la Mare de Déu del Puig (03/1010-PG i 04/699-UR)    

22 2005/0922-PG CCVO 
Condicionament de 2 trams del vial d'enllaç entre Bigues i Riells i Sta Eulàlia de Ronçana pel 
barri Font del Bou   

23 2005/0922-PG CCVO 
Condicionament de 2 trams del vial d'enllaç entre Bigues i Riells i Sta Eulàlia de Ronçana pel 
barri Font del Bou Inclou CD-rom 

24 2005/0922-PG CCVO 
PLIQUES: CONDICIONAMENT DE 2 TRAMS DEL VIAL D'ENLLAÇ ENTRE BIGUES I 
RIELLS I STA. EULÀLIA DE RONÇANA PEL BARRI FONT DEL BOU   

25 2006/1049-PG CCVO 

Urbanització de la prolongació del carrer de Girona fins al nus de la ronda Nord, a Granollers. 

Hi ha un conveni 
amb l'ajuntament 
de Granollers per 
l'execució de l'obra 

26 2006/1049-PG CCVO 

Urbanització de la prolongació del carrer de Girona fins al nus de la ronda Nord, a Granollers. 

Hi ha un conveni 
amb l'ajuntament 
de Granollers per 
l'execució de l'obra 

27 2006/1049-PG CCVO 

Urbanització de la prolongació del carrer de Girona fins al nus de la ronda Nord, a Granollers. 

Hi ha un conveni 
amb l'ajuntament 
de Granollers per 
l'execució de l'obra 

28 2006/1049-PG CCVO 

Urbanització de la prolongació del carrer de Girona fins al nus de la ronda Nord, a Granollers. 

Hi ha un conveni 
amb l'ajuntament 
de Granollers per 
l'execució de l'obra 

29 2006/1049-PG CCVO 

Urbanització de la prolongació del carrer de Girona fins al nus de la ronda Nord, a Granollers. 

Hi ha un conveni 
amb l'ajuntament 
de Granollers per 
l'execució de l'obra 

30 2006/1049-PG CCVO 

Urbanització de la prolongació del carrer de Girona fins al nus de la ronda Nord, a Granollers. 

Hi ha un conveni 
amb l'ajuntament 
de Granollers per 
l'execució de l'obra 
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31 1997/0492-PG CCVO 
PLIQUES DE L'OBRA PONT SOBRE LA RIERA CARBONELL ENTRE GRANOLLERS I LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS    

  2001/0494-PG CCVO 
PLIQUES DE LA ROTONDA DEL CARRER VENEÇUELA I DEL CARRER D'URUGUAI 
ENTRE GRANOLLERS I LA ROCA DEL VALLÈS   

32 1999/0753-PG CCVO 
PLIQUES DE L'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL MARGE DRET DEL RIU MOGENT, ENTRE 
LLINARS DEL VALLÈS I CARDEDEU   

33 1999/0753-PG CCVO 
PLIQUES DE L'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL MARGE DRET DEL RIU MOGENT, ENTRE 
LLINARS DEL VALLÈS I CARDEDEU   

34 1999/0753-PG CCVO 
PLIQUES DE L'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL MARGE DRET DEL RIU MOGENT, ENTRE 
LLINARS DEL VALLÈS I CARDEDEU   

35 2001/0495-PG CCVO 
PLIQUES DEL PONT SOBRE EL RIU CONGOST ENTRE ELS POLÍGONS INDUSTRIALS 
DE RAIGUER I PEDREGAR   

36 2001/0495-PG CCVO 
PLIQUES DEL PONT SOBRE EL RIU CONGOST ENTRE ELS POLÍGONS INDUSTRIALS 
DE RAIGUER I PEDREGAR   

37 1998/0557-PG CCVO 
PLIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ D'UN PONT SOBRE EL RIU TENES ENTRE ELS 
MUNICIPIS DE MOLLET DEL VALLÈS I MONTMELÓ   

38 1998/0557-PG CCVO 
PLIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ D'UN PONT SOBRE EL RIU TENES ENTRE ELS 
MUNICIPIS DE MOLLET DEL VALLÈS I MONTMELÓ   

39 1998/0557-PG CCVO 
PLIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ D'UN PONT SOBRE EL RIU TENES ENTRE ELS 
MUNICIPIS DE MOLLET DEL VALLÈS I MONTMELÓ   

 
2. Notificar aquest acord a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental de Granollers.” 
 
El president pregunta si algun conseller o consellera demana votació, com que no és 
així el dictamen S’APROVA PER UNANIMITAT dels presents. 
 
 
 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
 
 
4. Dictamen de resolució del recurs de reposició interposat per RJ Autocares, 

SL contra l'acord d'adjudicació provisional del contracte per a la prestació 
del servei  públic de transport escolar de la ruta EOBL15A, del Centre 
d'Educació Especial Can Vila de Mollet del Vallès.  

 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Educació, de 29 de setembre de 2010, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 de juliol de 2010, la Comissió de Govern va aprovar l’expedient de 

contractació per a la prestació del servei públic de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental a la ruta EOBL15A del CEE Can Vila de Montornès 
del Vallès, i va convocar la licitació. 

 
2. El 27 de juliol de 2010, es va publicar l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial 

de la Generalitat número 5681 i el 3 d’agost de 2010 en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 
3. El 31 d’agost de 2010, la Mesa de Contractació va qualificar la documentació 

administrativa presentada pels licitadors Empresa Sagalés, SA i RJ Autocares, SL 
i el 3 de setembre de 2010, es va dur a terme l’obertura dels sobres 2 que 
contenien les propostes tècniques oferides. 

 
4. El 7 de setembre de 2010, la Mesa de Contractació va donar compte del resultat 

de la valoració de les propostes tècniques i va obrir els sobres 3 que contenien les 
ofertes econòmiques. 
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5. El 8 de setembre de 2010, la Mesa de Contractació va efectuar la proposta 
d’adjudicació provisional i la Comissió de Govern va adjudicar provisionalment el 
contracte a Empresa Sagalés, SA. 

 
6. El 20 de setembre de 2010, registre d’entrada número 6607 del Consell Comarcal, 

RJ Autocares, SL va interposar un recurs especial en matèria de contractació 
contra l’esmentat acord de la Comissió de Govern. El motiu al·legat pel recurrent 
és la manca de correspondència entre la puntuació tècnica obtinguda per 
Empresa Sagalés, SA i els criteris de valoració i puntuació de les propostes 
tècniques previstos als Plecs de clàusules administratives particulars. 

 
7. El 29 de setembre de 2010 s’ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 

FONAMENTS DE DRET   
 
1. L’apartat primer de l’article 37 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 

del sector públic, estableix que les decisions a què fa referència l’apartat 2 
d’aquest article que s’adopten en els procediments d’adjudicació de contractes 
subjectes a regulació harmonitzada, inclosos els contractes subvencionats, 
contractes de serveis compresos en les categories 17 a 27 de l’Annex II de 
quantia igual o superior a 193.000 €, o contractes de gestió de serveis públics en 
els quals el pressupost de despeses de primer establiment sigui superior a 
500.000 € i el termini de durada superior a cinc anys, hauran de ser objecte del 
recurs especial en matèria de contractació que es regula en aquest article amb 
anterioritat a la interposició del recurs contenciós administratiu, sense que 
procedeixi interposició de recursos administratius ordinaris contra els mateixos. No 
es donarà aquest recurs en relació amb els actes dictats en procediments 
d’adjudicació que es segueixin pel tràmit d’emergència regulat a l’article 97.   
 
Així mateix, l’apartat segon de l’esmentat article preveu que seran susceptibles de 
recurs especial els acords d’adjudicació provisional, els plecs reguladors de la 
licitació i els que estableixin les característiques de la prestació, i els actes de 
tràmit adoptats en el procediment antecedent, sempre que aquests últims 
decideixin directa o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de 
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims. 
 

2. L’apartat 2 de la disposició transitòria tercera de la Llei 34/2010, de 5 d’agost, per 
la qual es  modifica entre d’altres la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic, preveu que en els expedients de contractació iniciats abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei podran interposar-se les qüestions de nul·litat i el 
recurs previat a l’article 310 de la Llei de Contractes del Sector Públic i la 
reclamació regulada en els articles 101 i següents de la Llei 31/2007, contra actes 
susceptibles recorreguts o reclamats en aquesta via, sempre que s’hagin dictat 
amb posterioritat a la seva entrada en vigor . 
 

3. L’Informe 18/2008, de 21 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó sobre el sistema de recursos 
contra els actes d’adjudicació en el marc de la Llei de contractes del sector públic 
estableix que no es troba cap esment respecte del règim de recursos aplicable als 
actes d’adjudicació provisional en els contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada. De manera que els serà d’aplicació el règim ordinari de recursos de 
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conformitat amb la Llei 30/1992 i la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. El problema sorgeix per no ser equiparable el nostre sistema de 
recursos contra els actes administratius, ni pel que fa als efectes ni pel que fa als 
terminis, amb el sistema previst a la llei per a l’adjudicació provisional i el seus 
terminis d’elevació  definitiva. 
 
La primera qüestió a dil·lucidar per determinar el recurs susceptible contra l’acte 
d’adjudicació provisional és la naturalesa jurídica d’aquest. Per a això s’ha de tenir 
en compte que l’adjudicació provisional es configura a la nova regulació 
contractual com un acte declaratiu de drets (a diferència de l’acte de proposta 
d’adjudicació, que de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 144, no crea cap dret 
a favor del licitador proposat davant de l’adjudicació). 
 
D’altra banda, l’adjudicació provisional és un acte dictat per l’òrgan de 
contractació, i no, per tant, una simple proposta d’adjudicació elevada per la mesa 
a l’òrgan de contractació. De manera que l’adjudicació definitiva del contracte 
resulta ser solament un acte posterior a la provisional un cop que l’adjudicatari 
provisional acrediti el seu estat de compliment de les obligacions tributàries així 
com de constitució de la garantia definitiva. Així doncs, l’adjudicació provisional és 
un acte administratiu que posa fi a la via administrativa i per tant el recurs 
procedent dins del nostre sistema ordinari de recursos (Llei 30/92 i LJCA), serà 
potestativament el de reposició o, si s’escau, directament el recurs contenciós 
administratiu. 

 
4. En el mateix sentit es pronuncia l’Informe 3/2010, de 26 de març, de la Junta 

Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que 
estableix que el fet que els contractes no inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’article 
37 de la LCSP es corresponguin amb els exclosos de l’àmbit d’aplicació de la 
Directiva 89/665/CEE i de la Directiva 2004/18/CE no impedeix que es puguin 
impugnar els actes de preparació i d’adjudicació d’aquests contractes. 
 
També preveu que la Sentència del TJCE, de 28 d’octubre de 1999, reconeix 
l’obligació dels estats membres d’establir, en tots els casos, un procediment de 
recurs que permeti al demandant obtenir, si concorren els requisits corresponents, 
l’anul·lació de la decisió de l’òrgan de contractació per la qual es resol amb quin 
licitador es celebrarà el contracte, amb anterioritat a la seva celebració. 
 
D’acord amb l’Informe, l’acte d’adjudicació provisional es pot considerar que té 
caràcter d’acte resolutori en la mesura que, de conformitat amb l’article 135 LCSP, 
és l’acte en virtut del qual l’òrgan de contractació decideix quina de les propostes 
presentades és la més avantatjosa econòmicament, una vegada classificades 
totes les proposicions presentades segons els criteris d’adjudicació prèviament 
establerts i, per tant, és el moment en què es selecciona el licitador a qui 
s’encarregarà l’execució del contracte. 
 
D’altra banda, d’acord amb l’article 135 LCSP, l’adjudicació definitiva 
necessàriament ha de confirmar l’adjudicació provisional, llevat que l’adjudicatari 
provisional incompleixi les seves obligacions de presentar la documentació que de 
forma expressa es determina en l’apartat 4 d’aquest mateix article o que s’hagi 
revisat l’adjudicació provisional com a conseqüència de la presentació del 
corresponent recurs.      
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5. L’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual es regula el règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
preveu a l’apartat 2 que l’error en la qualificació del recurs per part del recurrent no 
serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu veritable 
caràcter. 
 

6. L’article 107 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

7. La clàusula 18 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte per a la prestació del servei públic de transport escolar de la ruta 
EOBL15A del CEE Montserrat Montero de Granollers estableix els criteris base 
per a l’adjudicació i la seva respectiva puntuació: 

 
1. Antiguitat dels vehicles assignats a la ruta, s’estableix una puntuació màxima 

de 15 punts, que es computarà d’acord amb el següent barem: 
 

Anys antiguitat Punts atorgats al 
vehicle titular 

Punts atorgats al 
vehicle suplent 

primer  

Punts atorgats al 
vehicle suplent 

segon  
0 – 2 anys 10 punts 4 punts 1 punts 
3 – 5 anys 8 punts 3 punts 1 punts 
6 – 8 anys 6 punts 2,5 punts 0,5 punts 
9 – 11 anys 4 punts 2 punts 0 punts 
12 – 14 anys 2 punts 1 punts 0 punts 
15 – 16 anys 0 punts 0 punts 0 punts 

 
2. Oferta econòmica, s’estableix una valoració màxima de 10 punts que s’obtindrà 

de l’aplicació de la fórmula prevista als plecs.  
3. La presentació de millores amb una valoració màxima d’1 punt. 
 
D’acord amb els criteris de valoració establerts, la puntuació màxima obtinguda 
pel que fa l’antiguitat dels vehicles en cap cas podrà ser superior a 15 punts. 
 
En conseqüència, la puntuació establerta i que va servir de base a la Mesa de 
Contractació per dur a terme la proposta d’adjudicació provisional del contracte 
per a la prestació del servei públic de transport escolar de la ruta EOBL15A CEE 
Montserrat Montero de Granollers és incorrecta, en tant que, Empresa Sagalés, 
SA va obtenir una puntuació de 19 punts pel criteri d’antiguitat dels vehicles 
assignats a la ruta, quan la puntuació màxima que es podia obtenir és de 15 
punts. 
 
Per tant, el resultat de la puntuació d’acord amb el Plec de clàusules 
administratives particulars hauria de ser: 
 
EMPRESA ANTIGUITAT 

VEHICLES 
OFERTA 
ECONÒMICA 

MILLORES TOTAL 

RJ, Autocares, SL 15 punts 10 punts 0 punts 25 punts 
Empresa Sagalés, SA 14 punts 9 punts 0,15 punts 23,15 punts 

De conformitat amb la puntuació obtinguda i d’acord amb allò establert en el Plec 
de clàusules administratives particulars RJ Autocares, SL obté l’oferta més 
avantatjosa en aquest procediment.  
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8. L’acord del Ple del Consell Comarcal de 17 de setembre de 2003, publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 229, de 24 de setembre de 
2003, en el qual es delegava en la Comissió de Govern la competència per a 
l’exercici d’aquelles altres competències que lleis diferents de la Llei 6/1987, de 4 
d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya, atribueixen al Ple i no tenen 
caràcter indelegable.   
   

Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi: 
 
1. Estimar el recurs potestatiu de reposició interposat per RJ Autocares, SL contra 

l’acord de la Comissió de Govern, de 8 de setembre de 2010, pel qual s’adjudica 
provisionalment el contracte per a la prestació del servei públic de transport 
escolar de la ruta EOBL15A del CEE Can Vila de Montornès del Vallès a Empresa 
Sagalés, SA. 
 

2. Revocar l’esmentat acord de la Comissió de Govern, de 8 de setembre de 2010. 
 

3. Cancel·lar l’aval definitiu de Banco Popular Español, SA constituït per Empresa 
Sagalés, SA en concepte de garantia definitiva per un import total de tres mil tres-
cents noranta-cinc euros amb noranta-dos cèntims (3.395,92 €). 

 
4. Adjudicar provisionalment el contracte per a la prestació del servei públic de 

transport escolar de la ruta EOBL15A del CEE Can Vila de Montornès del Vallès a 
RJ Autocares, SL pel preu de cent setanta-dos euros amb seixanta-nou cèntims 
(172,69 €), amb l’IVA exclòs, per dia de servei prestat. Els vehicles assignats a 
aquesta ruta són: 

 
Vehicle titular: 5340GLX    Anys d’antiguitat: 1 
Vehicle suplent: 8276 GPL    Anys d’antiguitat: 1 

 
5. Publicar l’adjudicació provisional en el perfil del contractant.  

 
6. Requerir l’empresa adjudicatària perquè en el termini de quinze dies a partir de 

l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del contractant 
constitueixi la garantia definitiva. 

 
7. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
El president pregunta si algun conseller o consellera demana votació, com que no és 
així el dictamen S’APROVA PER UNANIMITAT dels presents. 
 
 
5. Dictamen d'adjudicació definitiva del contracte per la prestació del Servei 

d'acompanyants d'assistència escolar per als alumnes amb dificultats 
motrius, hiperactius i transtorns conductuals, entre d'altres, dels centres 
escolars del Vallès Oriental per al curs 2010-2011.  

 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Educació, de 29 de setembre de 2010, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
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1. El 21 de juliol de 2010, la Comissió de Govern va aprovar l’expedient de 

contractació per a la prestació del servei públic d’acompanyants d’assistència 
escolar, i va convocar la licitació. 

 
2. El 27 de juliol de 2010, es va publicar l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial 

de la Generalitat número 5681 i el 3 d’agost de 2010 en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 
3. El 31 d’agost de 2010, la Mesa de Contractació va qualificar la documentació 

administrativa presentada pels licitadors i el 3 de setembre de 2010, es va dur a 
terme l’obertura dels sobres 2 que contenien les propostes tècniques oferides. 

 
4. El 7 de setembre de 2010, la Mesa de Contractació va donar compte del resultat 

de la valoració del les propostes tècniques i va obrir els sobres 3 que contenien 
les ofertes econòmiques. 
 

5. El 8 de setembre de 2010, la Comissió de Govern va adjudicar provisionalment a 
Bàsic Serveis Escolars, SL el contracte per a la prestació del servei públic 
d’acompanyants d’assistència escolar. 

 
6. El 10 de setembre de 2010, es va publicar l’anunci d’adjudicació provisional en el 

perfil del contractant. 
  
7. El 15 de setembre de 2010, Bàsic Serveis  Escolars, SL va constituir la garantia 

definitiva del contracte esmentat, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, 
mitjançant certificat d’assegurança de caució de la Compañía Española de 
Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, SA. 
 

8. El 29 de setembre de 2010 s’ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 
membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 122.2, 135.4, 137, 138 i 145 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

contractes del sector públic. 
 

2. El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 
3. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que 

desenvolupa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 

4. La clàusula 27a del Plec de clàusules administratives particulars per la qual 
s’estableix que l’adjudicació definitiva s’ha de produir entre el 15è i el 25è dia hàbil 
comptat de l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del 
contractant.  

 
5. El Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de la Generalitat 

de Catalunya a les comarques en matèria d’ensenyament; el Conveni signat el 26 
de juliol de 1996 amb el Departament d’Educació per a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 
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servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament; i el 
Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei de menjador escolar.  

 
6. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 

2003, publicat al BOPB número 229, de 24 de setembre de 2003, en el qual es 
delegava a la Comissió de Govern la competència per aprovar i adjudicar 
expedients de contractació els imports dels quals no ultrapassin la xifra 
d’1.803.036,31 € en els de gestió de serveis públics, en els administratius 
especials i en els privats. 

 
Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi: 
 
1. Adjudicar definitivament a Bàsic Serveis Escolars, SL el contracte per a la 

prestació del servei públic d’acompanyants d’assistència escolar pel preu de dotze 
euros amb cinquanta-tres cèntims, amb l’IVA exclòs, (12,53 €) per hora de servei 
prestat. 
 

2. Publicar aquest acord en el perfil del contractant. 
 

3. Formalitzar el contracte corresponent en document administratiu dins el termini de 
deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació definitiva. 
 

4. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
El president pregunta si algun conseller o consellera demana votació, com que no és 
així el dictamen S’APROVA PER UNANIMITAT dels presents. 
 
 
6. Dictamen d'adjudicació definitiva del contracte per la prestació del Servei 

públic de transport escolar de les rutes EOBL13A del CEE Can Vila de Mollet 
del Vallès, EOBL24A del CEE Can Vila Mollet del Vallès i SOPC11A de 
l'Institut Vinyes Velles de Montornès del Vallès.  

 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Educació, de 29 de setembre de 2010, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 de juliol de 2010, la Comissió de Govern va aprovar l’expedient de 

contractació per a la prestació del servei públic de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental a les rutes EOBL13A del CEE Can Vila de Mollet del 
Vallès, EOBL24A del CEE Can Vila de Mollet del Vallès i SOPC11A de l’Institut 
Vinyes Velles del Montornès del Vallès, i va convocar la licitació. 

 
2. El 27 de juliol de 2010, es va publicar l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial 

de la Generalitat número 5681 i el 3 d’agost de 2010 en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 
3. El 31 d’agost de 2010, la Mesa de Contractació va qualificar la documentació 

administrativa presentada pels licitadors i el 3 de setembre de 2010, es va dur a 
terme l’obertura dels sobres 2 que contenien les propostes tècniques oferides. 
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4. El 7 de setembre de 2010, la Mesa de Contractació va donar compte del resultat 

de la valoració de les propostes tècniques i va obrir els sobres 3 que contenien les 
ofertes econòmiques. 
 

5. El 8 de setembre de 2010, la Comissió de Govern va adjudicar provisionalment els 
contractes per a la prestació del servei públic de transport escolar als licitadors 
següents: 

 
- Les rutes EOBL13A i EOBL24A del CEE Can Vila de Mollet del Vallès a la 

senyora Isabel Rodríguez Fernández 
- La ruta SOPC11A de l’Institut Vinyes Velles del Montornès del Vallès a 

Autocares R. Font, SAU  
 
6. El 10 de setembre de 2010, es va publicar l’anunci d’adjudicació provisional en el 

perfil del contractant. 
  
7. Autocares R. Font, SAU ha constituït correctament la garantia definitiva, 

mitjançant aval bancari, de 17 de setembre de 2010, atorgat pel Banc Sabadell, 
SA i està al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

 
8. El 29 de setembre de 2010, la senyora Isabel Rodríguez Fernández ha presentat 

una sol·licitud, registre d’entrada número 6785, per a l’expedició d’un certificat pel 
qual acrediti estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries als 
efectes de ser beneficiària de subvencions estatals, juntament amb el comprovant 
de pagament del deute contret amb l’Agència Tributària.  
 
La senyora Isabel Rodríguez Fernández disposava de 15 dies hàbils, comptats a 
partir de l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional en perfil del 
contractant, per a constituir la garantia definitiva i acreditar que es troba al corrent 
en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 

9. El 29 de setembre de 2010, ha finit aquest termini, sense que la senyora Isabel 
Rodríguez Fernández hagi acreditat que està al corrent en el pagament de les 
seves obligacions tributàries, als efectes de poder contractar amb les 
administracions públiques d’acord amb el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
10. El 29 de setembre de 2010 s’ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 122.2, 135.4, 137, 138 i 145 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

contractes del sector públic. 
 

2. L’article 87 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, pel 
qual s’estableix que l’adjudicatari provisional del contracte ha d’acreditar en el 
termini assenyalat per l’article 135.4 la constitució de la garantia definitiva i que es 
troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. Si no compleix aquest requisit per causes que li són imputables, 
l’Administració ha de declarar decaiguda l’adjudicació provisional a favor seu. 
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3. El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 
4. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que 

desenvolupa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 

5. La clàusula 27a del Plec de clàusules administratives particulars per la qual 
s’estableix que l’adjudicació definitiva s’ha de produir entre el 15è i el 25è dia hàbil 
comptat de l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del 
contractant.  

 
6. El Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de la Generalitat 

de Catalunya a les comarques en matèria d’ensenyament; el Conveni signat el 26 
de juliol de 1996 amb el Departament d’Educació per a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament; i el 
Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei de menjador escolar.  

 
7. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 

2003, publicat al BOPB número 229, de 24 de setembre de 2003, en el qual es 
delegava a la Comissió de Govern la competència per aprovar i adjudicar 
expedients de contractació els imports dels quals no ultrapassin la xifra 
d’1.803.036,31 € en els de gestió de serveis públics, en els administratius 
especials i en els privats. 

 
Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi: 
 
1. Declarar decaiguda l’adjudicació provisional a la senyora Isabel Rodríguez 

Fernández dels contractes per a la prestació del servei públic de transport escolar 
de les rutes de les rutes EOBL13A i EOBL24A del CEE Can Vila de Mollet del 
Vallès. 
 

2. Retornar la quantitat de quatre mil set-cents quaranta-quatre euros amb trenta 
cèntims (4.744,30 €) depositada per la  senyora Isabel Rodríguez Fernández en 
concepte de garantia definitiva de les rutes EOBL13A i EOBL24A. 
 

3. Adjudicar definitivament el contracte per a la prestació del servei públic transport 
escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental a la ruta SOPC11A, de l’Institut 
Vinyes Velles del Montornès del Vallès, a Autocares R. Font, SAU pel preu de 
vuitanta-tres euros amb seixanta cèntims (83,60 €), amb IVA exclòs, per dia de 
servei prestat. 
 
Els vehicles assignats a aquesta ruta seran: 
Vehicle titular: NOU     anys d’antiguitat: 0 anys 
Vehicle suplent: 2093 FZZ    anys d’antiguitat: 2 anys 
 

4. Publicar l’adjudicació provisional en el perfil del contractant. 
 

5. Formalitzar el contracte corresponent en document administratiu dins el termini de 
deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació definitiva. 
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6. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
El president pregunta si algun conseller o consellera demana votació, com que no és 
així el dictamen S’APROVA PER UNANIMITAT dels presents. 
 
 
7. Dictamen d'adjudicació provisional del contracte per la prestació del Servei 

públic de transport escolar de la ruta POPC17A de l'Escola Marinada.  
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Educació, de 29 de setembre de 2010, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 de juliol de 2010, la Comissió de Govern va aprovar l’expedient de 

contractació per a la prestació del servei públic de transport escolar del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental a les rutes EOBL13A del CEE Can Vila de Mollet del 
Vallès, EOBL15A del CEE Montserrat Montero de Granollers, EOBL24A del CEE 
Can Vila de Mollet del Vallès, POPC17A de l’Escola Marinada i SOPC11A de 
l’Institut Vinyes Velles del Montornès del Vallès, i va convocar la licitació. 

 
2. El 27 de juliol de 2010, es va publicar l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial 

de la Generalitat número 5681 i el 3 d’agost de 2010 en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 
3. El 31 d’agost de 2010, la Mesa de Contractació va qualificar la documentació 

administrativa presentada pels licitadors i el 3 de setembre de 2010, es va dur a 
terme l’obertura dels sobres 2 que contenien les propostes tècniques oferides. 

 
4. El 7 de setembre de 2010, la Mesa de Contractació va donar compte del resultat 

de la valoració de les propostes tècniques i va obrir els sobres 3 que contenien les 
ofertes econòmiques. 

 
5. El 8 de setembre de 2010, la Mesa de Contractació va efectuar la proposta 

d’adjudicació provisional de les rutes objecte de licitació. Així mateix, va requerir a 
Autocares R Font, SAU l’aclariment sobre l’oferta econòmica presentada per a la 
ruta POPC17A, per considerar-la desproporcionada d’acord amb l’aplicació dels 
criteris previstos a l’article 85 Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, mitjançant 
el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 

 
6. El 10 de setembre de 2010, registre d’entrada número 6373 del Consell Comarcal, 

Autocares R. Font, SAU va justificar la valoració de l’oferta econòmica presentada 
per a la ruta POPC17A i en va precisar les condicions.  

 
7. El 29 de setembre de 2010 s’ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 83, 93, 94, 122.2, 134, 135, 136, 141, 144 i 145 de la Llei 30/2007, de 

30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
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2. El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei de contractes de les administracions públiques. 

 
3. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que 

desenvolupa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
4. La clàusula 25a del Plec de clàusules administratives particulars per la qual 

s’estableix que l’òrgan de contractació ha de motivar la resolució de l’adjudicació 
provisional que s’ha de notificar als licitadors i publicar en el perfil del contractant. 

 
5. El Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de la Generalitat 

de Catalunya a les comarques en matèria d’ensenyament; el Conveni signat el 26 
de juliol de 1996 amb el Departament d’Educació per a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament; i el 
Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei de menjador escolar.  

 
6. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 

2003, publicat al BOPB número 229, de 24 de setembre de 2003, en el qual es 
delegava a la Comissió de Govern la competència per aprovar i adjudicar 
expedients de contractació els imports dels quals no ultrapassin la xifra 
d’1.803.036,31 € en els de gestió de serveis públics, en els administratius 
especials i en els privats. 

 
Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi: 
 
1. Adjudicar provisionalment el contracte per a la prestació del servei públic transport 

escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental a la ruta POPC17A de l’Escola 
Marinada, de Montornès del Vallès, a Autocares R. Font, SAU per un preu de 
vuitanta-nou euros amb cinquanta-quatre cèntims (89,54 €) per dia de servei 
prestat i amb l’IVA exlcòs. Els vehicles assignats a aquesta ruta són els següents: 
 
Vehicle titular: NOU         anys d’antiguitat:  0 anys 
Vehicle suplent: 2093FZZ    anys d’antiguitat:  2 anys 
 

2. Acceptar les millores proposades per Autocares R. Font, SAU que s’obliga a: 
 
- Lliurar als alumnes documentació sobre protocols de seguretat, sortida, 

baixada, entre d’altres 
- Ampliar el termini de garantia en 6 mesos 
   

3. Publicar aquest acord en el perfil del contractant. 
 
4. Requerir l’empresa adjudicatària perquè en el termini de quinze dies a partir de 

l’endemà de la publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del contractant 
constitueixi la garantia definitiva. 
 

5. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
El president pregunta si algun conseller o consellera demana votació, com que no és 
així el dictamen S’APROVA PER UNANIMITAT dels presents. 
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8. Dictamen d'aprovació de la cessió del contracte per a la gestió del servei 

públic de menjador escolar a l'Institut Vil·la Romana de la Garriga de Tasta'm 
i Bon Profit, SL a 7 i Tria, SL.   

 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Educació, de 29 de setembre de 2010, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 30 d’abril de 2003, la Comissió de Govern del Consell Comarcal va aprovar el 

Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
per a la gestió del servei públic de menjador escolar a l’Insitut Vil·la Romana de la 
Garriga per als cursos 2003-2004 a 2007-2008, amb possibilitat de pròrroga per 
cursos successius, mitjançant acord exprés, amb una durada màxima fins el curs 
2012-2013. 
 

2. El 16 de juliol de 2003, la Comissió de Govern del Consell Comarcal va declarar 
vàlida la licitació i va atorgar la gestió del servei públic de menjador escolar de 
l’Institut Vil·la Romana de la Garriga a Tasta’m i Bon Profit,SL. 

 
3. L’1 d’agost de 2003, el Consell Comarcal i Tasta’m i Bon Profit, SL varen 

formalitzar el contracte per a la gestió del servei públic de menjador escolar de 
l’Institut Vil·la Romana de la Garriga, que ha sigut objecte de successives 
pròrrogues fins el curs 2010-2011.   
  

4. El 22 de setembre de 2010, registre d’entrada número 6676 del Consell Comarcal, 
Tasta’m i Bon Profit, SL va sol·licitar al Consell Comarcal l’autorització de la cessió 
del contracte esmentat i va trametre la documentació que acredita que l’empresa 
cessionària no està afectada per cap prohibició de contractar, d’acord amb el 
requeriment del Consell Comarcal de 15 de setembre de 2010, registre de sortida 
número 5004 del Consell Comarcal. 
 

5. El 29 de setembre de 2010 s’ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 
membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula 22a del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen els 

contractes administratius per a la prestació del servei públic de transport escolar 
competència del Consell Comarcal, aprovat per la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal, de 30 d’abril de 2003, disposa, en el seu apartat tercer, que el 
contractista ha de prestar el servei directament, sense perjudici de les previsions 
dels articles 114 i 115 del TRLCAP. 

 
2. L’article 114.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques –en endavant 
TRLCAP- possibilita la cessió dels contractes administratius a un tercer sempre i 
quan la qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant 
de l’adjudicació del contracte. Per fer possible aquesta cessió, l’adjudicatari ha de 
complir els requisits que assenyala l’apartat segon de l’article esmentat, que són 
els següents: 
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a) Que l’òrgan de contractació autoritzi la cessió expressament i amb caràcter 
previ. 
 
b) Que el cedent hagi executat com a mínim un 20 per 100 de l’import del 
contracte, o realitzat l’explotació almenys durant el termini d’una cinquena part del 
temps de durada del contracte si aquest és de gestió de serveis públics. 
 
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la 
solvència exigible de conformitat amb els articles 15 a 20, i ha d’estar degudament 
classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent. 
 
d) Que es formalitzi la cessió, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura 
pública. 

 
3. L’article 114.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 

el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local disposa 
que l’òrgan de l’entitat local competent per a contractar segons la Llei té també la 
prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i de resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment. Igualment, podrà modificar, per raó d’interès públic, els 
contractes celebrats i acordar la seva resolució dintre dels límits y amb subjecció 
als requisits i els efectes senyalats legalment.  
 

4. La Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris i el Reial decret 
3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a 
l’elaboració, la distribució i el comerç de menjars preparats, i el Reial decret 
1712/1991, de 29 de novembre, pel qual es regula el Registre Sanitari d’Aliments.  

 
5. L’acord del Ple del Consell Comarcal de 17 de setembre de 2003, publicat en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 229, de 24 de setembre de 2003, pel 
qual es delegava en la Comissió de Govern del Consell Comarcal la competència 
per l’aprovació i l’adjudicació dels expedients de contractació els imports dels quals 
no ultrapassin la xifra de 1.803.036’31 EUR, en els de gestió de serveis públics, en 
els administratius especials i en els privats. 

 
Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi: 
 
1. Autoritzar la cessió de Tasta’m i Bon Profit, SL a 7 i Tria, SA del contracte de gestió 

del servei públic de menjador escolar de l’Institut Vil·la Romana de la Garriga, 
sotmesa a la condició suspensiva que l’elevi a pública i a la condició resolutòria   
que presenti la documentació que acrediti la  inscripció de 7 i Tria, SA al Registre 
sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya i al Registre general sanitari 
d’aliments del Ministeri de Sanitat i Consum. 

 
2. Notificar aquest acord als interessats.” 
 
El president pregunta si algun conseller o consellera demana votació, com que no és 
així el dictamen S’APROVA PER UNANIMITAT dels presents. 
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ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
 
9. Dictamen de liquidació de la taxa per a les actuacions d'avaluació ambiental.  
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda de 29 de setembre de 2010, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 14 de setembre de 2010, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 

Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
La Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental ha rebut les sol·licituds d’avaluació ambiental 
següents:  
 
Expedient 48/10, promogut per MARNIE 2004, SL, per a una activitat de discoteca, a Sant 
Celoni. 
Expedient 63/08, promogut per CARROSSERIES ROVIRA, SA, per a una activitat de taller de 
reparació d'automòbils, a Caldes de Montbui. 
Expedient 56/10, promogut per ROSA MARIA SOLER MONTAÑO, per a una activitat 
recreativa musical cafè teatre i cafè concert, a Martorelles. 
Expedient 51/10, promogut per VIRA EUROPEA, SL, per a una activitat de bar, restaurant i 
piscina, a Santa Maria de Palautordera. 
 
D’aquestes sol·licituds d’avaluació ambiental encara no s’ha efectuat la liquidació corresponent. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i el 
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de 
l’esmentada Llei 3/1998, pel que fa a les competències d’informe i avaluació ambiental del 
Consell Comarcal en el cas de les activitats relacionades en l'annex II.2 del Decret 143/2003, 
de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, en els municipis de menys 
de 50.000 habitants que no tinguin atribuïda la competència d’informe. 
 
Les ordenances fiscals núm. 1/2004, 1/2005, 1/2006, 1/2007 i 1/2008, reguladores de la taxa 
per a les activitats d’avaluació ambiental (BOP número 68, de 19 de març de 2004, número 45, 
de 22 de febrer de 2005, número 304 de 21 de desembre de 2005, número 23 de 26 de gener 
de 2007 i número 303 de 19 de desembre de 2007, respectivament), pel que fa al fet imposable 
de la taxa, que és l’activitat administrativa desenvolupada pel Consell Comarcal amb motiu de 
la tramitació, a instància de part, dels expedients de llicència ambiental, d’acord amb la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental. 
 
PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ 
 
Tenint en compte que els expedients esmentats anteriorment estan subjectes a la taxa 
d’avaluació ambiental, els correspon la liquidació següent: 

 
1. Expedient 48/10, promogut per MARNIE 2004, SL, per a una activitat de discoteca, a 

Sant Celoni: 
 Tipus d’activitat: Discoteques i bars musicals   
 Tram fix:  228,21 €
 Tram variable:  229,02 €
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  TOTAL 457,23 €
     
2. Expedient 63/08, promogut per CARROSSERIES ROVIRA, SA, per a una activitat de 

taller de reparació d'automòbils, a Caldes de Montbui: 
 Tipus d’activitat: Establiments de transformació i industrials   
 Tram fix:  228,21 €
 Tram variable: (634,23 m2 x 0,23 €/m2) 145,87 €
  TOTAL 374,08 €
     
3. Expedient 56/10, promogut per ROSA MARIA SOLER MONTAÑO, per a una activitat 

recreativa musical cafè teatre i cafè concert, a Martorelles: 
 Tipus d’activitat: Discoteques i bars musicals   
 Tram fix:  228,21 €
 Tram variable: (707,80 m2 x 0,46 €/m2) 325,59 €
  TOTAL 553,80 €
     
4. Expedient 51/10, promogut per VIRA EUROPEA, SL, per a una activitat de bar, 

restaurant i piscina, a Santa Maria de Palautordera: 
 Tipus d’activitat: Establiments recreatius completament tancats   
 Tram fix:  228,21 €
 Tram variable: (3.552,00 m2 x 0,23 €/m2) 816,96 €
  TOTAL 1.045,17 €

 
El conjunt de liquidacions d'aquesta proposta suposa un import total de 2.430,28 euros 
(referència 59410009). 
 
2. El 29 de setembre de 2010 s’ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 20.4 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, faculten a les entitats 
locals per establir i exigir taxes per la realització d’activitats administratives de la 
seva competència. 

 
2. L’article 57 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l’Administració ambiental, atorga competència als ens locals comarcals per a la 
fixació de taxes per la prestació dels serveis relatius als procediments 
d’autorització ambiental. 

 
3. Els articles 39.1.b) i 43 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveuen les 
taxes com a recursos financers comarcals. 

 
4. L’Ordenança fiscal 1, publicada definitivament en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona 68, de 19 de març de 2004, reguladora de la taxa per a les activitats 
d’avaluació ambiental, modificada per l’acord del Ple de 7 d’octubre de 2009 (BOP 
313, de 31 de desembre de 2009). 
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5. L’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, relatiu a la 
delegació de competències. 

 
6. L’acord del Ple del Consell Comarcal de 19 de desembre de 2003, publicat al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 71, de 23 de març de 2004, de 
delegació a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de les 
competències per a la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic del Consell 
Comarcal. 

 
7. L’acord del Ple del Consell Comarcal de 17 de setembre de 2003, publicat al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 229, de 24 de setembre de 2003, de 
delegació de competències a la Comissió de Govern en totes aquelles matèries 
atribuïdes per llei al Ple i que no tinguin caràcter indelegable. 

 
Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi: 
 
1. Aprovar la liquidació de la taxa per un import total de 2.430,28 euros (referència 

59410009) corresponents als expedients següents:  
 

1. Expedient 48/10, promogut per MARNIE 2004, SL, per a una activitat de discoteca, a 
Sant Celoni: 

 Tipus d’activitat: Discoteques i bars musicals   
 Tram fix:  228,21 €
 Tram variable:  229,02 €
  TOTAL 457,23 €
     
2. Expedient 63/08, promogut per CARROSSERIES ROVIRA, SA, per a una activitat de 

taller de reparació d'automòbils, a Caldes de Montbui: 
 Tipus d’activitat: Establiments de transformació i industrials   
 Tram fix:  228,21 €
 Tram variable: (634,23 m2 x 0,23 €/m2) 145,87 €
  TOTAL 374,08 €
     
3. Expedient 56/10, promogut per ROSA MARIA SOLER MONTAÑO, per a una activitat 

recreativa musical cafè teatre i cafè concert, a Martorelles: 
 Tipus d’activitat: Discoteques i bars musicals   
 Tram fix:  228,21 €
 Tram variable: (707,80 m2 x 0,46 €/m2) 325,59 €
  TOTAL 553,80 €
     
4. Expedient 51/10, promogut per VIRA EUROPEA, SL, per a una activitat de bar, 

restaurant i piscina, a Santa Maria de Palautordera: 
 Tipus d’activitat: Establiments recreatius completament tancats   
 Tram fix:  228,21 €
 Tram variable: (3.552,00 m2 x 0,23 €/m2) 816,96 €
  TOTAL 1.045,17 €

 



27 

2. Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.” 

 
El president pregunta si algun conseller o consellera demana votació, com que no és 
així el dictamen S’APROVA PER UNANIMITAT dels presents. 
 
 
10. Dictamen de liquidació de les taxes per l'adopció d'animals domèstics al 

Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental i a 
les fires, desfilades, trobades, convencions i altres.  

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda de 29 de setembre de 2010, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 de setembre de 2010, la senyora Josefa Recio i Corral, directora del Centre 

d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD) ha emès 
l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental té establerta una taxa per a l’adopció d’animals 
domèstics de companyia.  
 
Aquesta taxa, aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 2 de desembre de 
2005, publicada al BOPB núm. 45, de 22 de febrer de 2005; modificada per acords del Ple, de 
22 de novembre de 2006 i de 17 d’octubre de 2007. L’1 de gener de 2009 van entrar en vigor la 
modificació d’aquesta taxa aprovada per acord del Ple, de 19 de novembre de 2008, publicat al 
BOPB núm. 314, de 31 de desembre de 2008, que va passar a ser de cent set amb vint-i-un 
euros (107,21 €). 
Aquesta taxa serà cobrada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
El CAD ha dut a terme, des del 15 de juliol al 14 d’agost de 2010, les adopcions següents: 
 
1. Propietari: Garcia Sallés, Emili 
 DNI:  33938652J 
 Adreça:  C/ Mas Andreu, 3 
 CP:  08571 
 Municipi: Sant Vicenç de Torelló 
 Animal:  Miula, gata, europeu, 977200007659278 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  17 de juliol de 2010 
 
2. Propietari: Garcia Sallés, Emili 
 DNI:  33938652J 
 Adreça:  C/ Mas Andreu, 3 
 CP:  08571 
 Municipi: Sant Vicenç de Torelló 
 Animal:  Negreta, gata, europeu, 977200007657519 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  17 de juliol de 2010 



28 

 
3. Propietari: Teruel Martínez, David 
 DNI:  36532943L 
 Adreça:  Av. Francesc Macià, 287, 9è A 
 CP:  08402 
 Municipi: Granollers 
 Animal:  Shiloh, gos, mestís, 977200007652615 
 Servei:  Adopció  
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  17 de juliol de 2010 
 
4. Propietari: Yera Mateo, Yolanda 
 DNI:  45467351P 
 Adreça:  C/Josep Maria Segarra, 28 
 CP:  08186 
 Municipi: Lliçà d’Amunt 
 Animal:  Sinita, gossa, mestís, 977200007659058 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  20 de juliol de 2010 
 
5. Propietari: Rique López, Maria Luisa 
 DNI:  38371549M 
 Adreça:  C/Enginyer, 7-9 àtic 2a 
 CP:  08402 
 Municipi: Granollers 
 Animal:  Nil, gos, bichon, 985120021247983 
 Servei:  Adopció 
 Import:  53.61 € 
 Bonificació: 50%. Adoptant major de 65 anys 
 Data:  26 de juliol de 2010 
 
6. Propietari: Astorga Pérez, Patricia Eugenia 
 DNI:  43691316X 
 Adreça:  C/ Cànoves, 1 
 CP:  08530 
 Municipi: La Garriga 
 Animal:  Naura, gossa, mestís, 977200007666920 
 Servei:  Adopció 
 Import:  50.00 € 
 Bonificació: No 
 Data:  30 de juliol de 2010 
 
7. Propietari: Goldero Basalo, Enriqueta 
 DNI:  39994040F 
 Adreça:  C/ Forn 3, 1er 1a 
 CP:  08530 
 Municipi: La Garriga 
 Animal:  Espurneta, gossa, Shih Tzu, 977200007669757 
 Servei:  Adopció 
 Import:  50.00 € 
 Bonificació: No 
 Data:  30 de juliol de 2010 
 
8. Propietari: Rivera  de Paz, Seeydi Lorena 
 DNI:  X8654213A 
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 Adreça:  C/Llerona 65, 2n 1a 
 CP:  08350 
 Municipi: La Garriga 
 Animal:  Xacal, gat, europeu, 977200007655296 
 Servei:  Adopció 
 Import:  50.00 € 
 Bonificació: No 
 Data:  30 de juliol de 2010 
 
 
9. Propietari: Codina Balagué, Gemma 
 DNI:  47921640J 
 Adreça:  Av. Tremolencs 8 
 CP:  08530 
 Municipi: La Garriga 
 Animal:  Tac, gos, mestís, 977200007675132 
 Servei:  Adopció 
 Import:  50.00 € 
 Bonificació: No 
 Data:  30 de juliol de 2010 
 
10. Propietari: Grau Peiró, Marta 
 DNI:  47808546X 
 Adreça:  C/ Plà de Baix 53, 2n 2a 
 CP:  08401 
 Municipi: Granollers 
 Animal:  Shira, gat, europeu, 977200007668486 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  31 de juliol de 2010 
 
11.  Propietari: Costa Torregrossa, Maria del Rosario 
 DNI:  43680942R 
 Adreça:  C/Abadessa Emma 13-15 A 8 
 CP:  08530 
 Municipi: La Garriga 
 Animal:  Mestral, gos, mestís, 985120021080974 
 Servei:  Adopció 
 Import:  50.00 € 
 Bonificació: No 
 Data:  02 d’agost de 2010 
 
12. Propietari: González González, Cristian 
 DNI:  44177405V 
 Adreça:  C/Bell.lloc 1, 2n 1a 
 CP:  08812 
 Municipi: Les Roquetes-Vilanoveta 
 Animal:  Brutus, gos, X Boxer, 977200007672781 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  4 d’agost de 2010 
 
13. Propietari: Romero Caldero, Rosario 
 DNI:  40237251Q 
 Adreça:  Av. Església 6, Bxs 2a 
 CP:  08107 
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 Municipi: Martorelles 
 Animal:  Dina, gossa, Yorkshire Terrier, 977200007656688 
 Servei:  Adopció 
 Import:  53.61 € 
 Bonificació: 50%. Adoptant major de 65 anys 
 Data:  4 d’agost de 2010 
 
14. Propietari: Balta Flores, Mireya 
 DNI:  52406414V 
 Adreça:  C/ Joan Miró 2, 2n 7a 
 CP:  08430 
 Municipi: La Roca del Vallès 
 Animal:  Loni, gossa, Yorkshire Terrier, 968000004798867 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  5 d’agost de 2010 
 
15. Propietari: Arque Mundet, Teresa Rosa 
 DNI:  77058343V 
 Adreça:  C/Sant Jaume 27 Bxs. 
 CP:  08401 
 Municipi: Granollers 
 Animal:  Mixu, gat, europeu, 977200007644829 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  6 d’agost de 2010 
 
16. Propietari: Galo Arque, Marta 
 DNI:  52155346V 
 Adreça:  C/ Sant Jaume 27 Bxs. 
 CP:  08401 
 Municipi: Granollers 
 Animal:  Murri, gos, mestís, 977200007675244 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  6 d’agost de 2010 
 
17. Propietari: Amat Mendez, Antonio 
 DNI:  37423103X 
 Adreça:  C/Ribera d’Ebre 5 
 CP:  08410 
 Municipi: Vilanova del Vallès 
 Animal:  Touré, gos, X Pastor Alemany 
 Servei:  Adopció 
 Import:  53.61 € 
 Bonificació: 50%. Adoptant major de 65 anys 
 Data:  07 d’agost de 2010 
 
18. Propietari: Talavera Jiménez, Miguel Àngel 
 DNI:  47832477K 
 Adreça:  C/Joan Molins Parera 4 Pis C 
 CP:  08780 
 Municipi: Pallejà 
 Animal:  Sete, gos, Setter Anglès, 977200007656185 
 Servei:  Adopció 
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 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  7 d’agost de 2010 
 
19. Propietari: Guri Coll, Ivette 
 DNI:  38138524Q 
 Adreça:  C/Aragó 14, P02 
 CP:  08430 
 Municipi: La Roca del Vallès 
 Animal:  Bristol, gos, mestís, 977200007652708 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107,21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  11 d’agost de 2010 
 
20. Propietari: Lianes Fernández, Julio 
 DNI:  38752498M 
 Adreça:  C/Maduixers 4 
 CP:  08530 
 Municipi: La Garriga 
 Animal:  Nika, gossa, mestís, 981098100973296 
 Servei:  Adopció 
 Import:  53.61 € 
 Bonificació: 50%. Adoptant major de 65 anys 
 Data:  13 d’agost de 2010 
 
21. Propietari: González Moral, Victor 
 DNI:  35006554W 
 Adreça:  C/Mir 5 
 CP:  08480 
 Municipi: L’Ametlla del Vallès 
 Animal:  Alí, gos, X Pitbull, 724098100570542 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107,21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  13 d’agost de 2010 
 
D’aquestes adopcions encara no s’ha efectuat la liquidació corresponent. 
 
INFORMO: 
 
Que es pot procedir dur a terme les liquidacions corresponents per part de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. (Referència 59402508) 
 
Que l’import total d’aquestes liquidacions ascendeix a mil set-cents cinquanta amb noranta-sis 
euros (1.750,96 €)” 
 
2. El 29 de setembre de 2010 s’ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 20.4 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, faculten a les entitats 
locals per establir i exigir taxes per la realització d’activitats administratives de la 
seva competència. 
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Segons aquesta norma, la comarca pot establir taxes per qualsevol supòsit de 
prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de competència 
local. 

 
2. Els articles 39.1.b) i 43 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveuen les 
taxes com a recursos financers comarcals. 

 
3. El 2 de desembre de 2004, el Ple del Consell Comarcal aprovà provisionalment 

l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’adopció d’animals domèstics al 
Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia, que esdevingué definitiva 
en no haver-s’hi presentat reclamacions després del període d’exposició al públic.  

 
L’ordenança fou publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en endavant BOPB, núm. 45, de 22 de febrer de 2005.  

 
4. L’acord del Ple del Consell Comarcal, de 17 d’octubre de 2007, de modificació de 

la taxa per a l’adopció d’animals domèstics al Centre d’Acollida d’Animals 
Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD), publicada definitivament al 
BOPB núm. 303, de 19 de desembre de 2007.  

 
5. L’acord del Ple del Consell Comarcal, de 19 de novembre de 2008, de modificació 

de la taxa per a l’adopció d’animals domèstics al Centre d’Acollida d’Animals 
Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD), publicada definitivament al 
BOPB núm. 314, de 31 de desembre de 2008.  

 
6. L’acord del Ple del Consell Comarcal, de 7 d’octubre de 2009, d’aprovació de 

l’establiment de la taxa per a l’adopció d’animals domèstics de companyia al 
Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD) i 
llur ordenança reguladora, publicada definitivament al BOPB núm. 313, de 31 de 
desembre de 2009.  
 

7. El 19 de novembre de 2008, el Ple del Consell Comarcal aprovà provisionalment 
l’ordenança fiscal de la taxa reguladora de l’adopció d’animals domèstics de 
companyia a les fires, desfilades, trobades, convencions i altres, que esdevingué 
definitiva en no haver-s’hi presentat reclamacions després del període d’exposició 
al públic.  

 
L’ordenança fou publicada íntegrament en el BOPB, núm. 314, de 31 de desembre 
de 2008.  
 

8. L’acord del Ple del Consell Comarcal, de 7 d’octubre de 2009, d’aprovació de 
l’establiment de la taxa pels serveis d’adopció d’animals domèstics de companyia a 
les fires, desfilades, trobades, convencions i altres i llur ordenança reguladora per 
a l’any 2010, publicada definitivament al BOPB núm. 313, de 31 de desembre de 
2009. 

 
9. L’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, relatiu a la 
delegació de competències. 

 
10. L’acord del Ple del Consell Comarcal de 17 de setembre de 2003, publicat al 

BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003, de delegació de competències a la 



33 

Comissió de Govern en totes aquelles matèries atribuïdes per llei al Ple i que no 
tinguin caràcter indelegable. 

 
11. L’acord de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària celebrada el 27 

de juliol de 2006, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
4.694, de 9 d’agost de 2006, d’acceptació de la delegació acordada pel Ple del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en data 7 de juny de 2006, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i 
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:  

 
- Taxa per a l’adopció d’animals domèstics al Centre d’Acollida d’Animals 

Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD) 
- Taxa per a la captura, la recollida, l’acollida, l’eutanàsia i l’eliminació de 

cadàvers d’animals domèstics dels serveis del Centre d’Acollida d’Animals 
Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD) 

- Notificació de les liquidacions practicades pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental  

- Dictar la provisió de constrenyiment  
- Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu  
- Liquidació d’interessos de demora  
- Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
- Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
- Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  

 
 
12. L’acord de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària celebrada el 30 

d’abril de 2009, publicat al BOPB núm. 109, de 7 de maig de 2009, d’acceptació de 
la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en data 18 
de febrer de 2009, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen:  
 

- Taxa pels serveis d’adopció d’animals domèstics de companyia a les fires, 
desfilades, trobades, convencions i altres 

- Notificació de les liquidacions practicades pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 

- Dictar la provisió de constrenyiment  
- Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu  
- Liquidació d’interessos de demora  
- Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
- Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
- Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  

 
Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi: 
 
1. Aprovar la liquidació de la taxa per a l’adopció d’animals domèstics de companyia 

al Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental i la 
liquidació de la taxa reguladora de l’adopció d’animals domèstics de companyia a 
les fires, desfilades, trobades, convencions i altres, per un import total de mil set-
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cents cinquanta euros amb noranta-sis cèntims (1.750,96 €), referència 59402508, 
corresponent a l’expedient següent: 

 
 

1. Propietari: Garcia Sallés, Emili 
 DNI:  33938652J 
 Adreça:  C/ Mas Andreu, 3 
 CP:  08571 
 Municipi: Sant Vicenç de Torelló 
 Animal:  Miula, gata, europeu, 977200007659278 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  17 de juliol de 2010 
 
2. Propietari: Garcia Sallés, Emili 
 DNI:  33938652J 
 Adreça:  C/ Mas Andreu, 3 
 CP:  08571 
 Municipi: Sant Vicenç de Torelló 
 Animal:  Negreta, gata, europeu, 977200007657519 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  17 de juliol de 2010 
 
3. Propietari: Teruel Martínez, David 
 DNI:  36532943L 
 Adreça:  Av. Francesc Macià, 287, 9è A 
 CP:  08402 
 Municipi: Granollers 
 Animal:  Shiloh, gos, mestís, 977200007652615 
 Servei:  Adopció  
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  17 de juliol de 2010 
 
4. Propietari: Yera Mateo, Yolanda 
 DNI:  45467351P 
 Adreça:  C/Josep Maria Segarra, 28 
 CP:  08186 
 Municipi: Lliçà d’Amunt 
 Animal:  Sinita, gossa, mestís, 977200007659058 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  20 de juliol de 2010 
 
5. Propietari: Rique López, Maria Luisa 
 DNI:  38371549M 
 Adreça:  C/Enginyer, 7-9 àtic 2a 
 CP:  08402 
 Municipi: Granollers 
 Animal:  Nil, gos, bichon, 985120021247983 
 Servei:  Adopció 
 Import:  53.61 € 
 Bonificació: 50%. Adoptant major de 65 anys 
 Data:  26 de juliol de 2010 



35 

 
6. Propietari: Astorga Pérez, Patricia Eugenia 
 DNI:  43691316X 
 Adreça:  C/ Cànoves, 1 
 CP:  08530 
 Municipi: La Garriga 
 Animal:  Naura, gossa, mestís, 977200007666920 
 Servei:  Adopció 
 Import:  50.00 € 
 Bonificació: No 
 Data:  30 de juliol de 2010 
 
7. Propietari: Goldero Basalo, Enriqueta 
 DNI:  39994040F 
 Adreça:  C/ Forn 3, 1er 1a 
 CP:  08530 
 Municipi: La Garriga 
 Animal:  Espurneta, gossa, Shih Tzu, 977200007669757 
 Servei:  Adopció 
 Import:  50.00 € 
 Bonificació: No 
 Data:  30 de juliol de 2010 
 
8. Propietari: Rivera  de Paz, Seeydi Lorena 
 DNI:  X8654213A 
 Adreça:  C/Llerona 65, 2n 1a 
 CP:  08350 
 Municipi: La Garriga 
 Animal:  Xacal, gat, europeu, 977200007655296 
 Servei:  Adopció 
 Import:  50.00 € 
 Bonificació: No 
 Data:  30 de juliol de 2010 
 
 
9. Propietari: Codina Balagué, Gemma 
 DNI:  47921640J 
 Adreça:  Av. Tremolencs 8 
 CP:  08530 
 Municipi: La Garriga 
 Animal:  Tac, gos, mestís, 977200007675132 
 Servei:  Adopció 
 Import:  50.00 € 
 Bonificació: No 
 Data:  30 de juliol de 2010 
 
10. Propietari: Grau Peiró, Marta 
 DNI:  47808546X 
 Adreça:  C/ Plà de Baix 53, 2n 2a 
 CP:  08401 
 Municipi: Granollers 
 Animal:  Shira, gat, europeu, 977200007668486 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  31 de juliol de 2010 
 
11.  Propietari: Costa Torregrossa, Maria del Rosario 
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 DNI:  43680942R 
 Adreça:  C/Abadessa Emma 13-15 A 8 
 CP:  08530 
 Municipi: La Garriga 
 Animal:  Mestral, gos, mestís, 985120021080974 
 Servei:  Adopció 
 Import:  50.00 € 
 Bonificació: No 
 Data:  02 d’agost de 2010 
 
12. Propietari: González González, Cristian 
 DNI:  44177405V 
 Adreça:  C/Bell.lloc 1, 2n 1a 
 CP:  08812 
 Municipi: Les Roquetes-Vilanoveta 
 Animal:  Brutus, gos, X Boxer, 977200007672781 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  4 d’agost de 2010 
 
13. Propietari: Romero Caldero, Rosario 
 DNI:  40237251Q 
 Adreça:  Av. Església 6, Bxs 2a 
 CP:  08107 
 Municipi: Martorelles 
 Animal:  Dina, gossa, Yorkshire Terrier, 977200007656688 
 Servei:  Adopció 
 Import:  53.61 € 
 Bonificació: 50%. Adoptant major de 65 anys 
 Data:  4 d’agost de 2010 
 
14. Propietari: Balta Flores, Mireya 
 DNI:  52406414V 
 Adreça:  C/ Joan Miró 2, 2n 7a 
 CP:  08430 
 Municipi: La Roca del Vallès 
 Animal:  Loni, gossa, Yorkshire Terrier, 968000004798867 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  5 d’agost de 2010 
 
15. Propietari: Arque Mundet, Teresa Rosa 
 DNI:  77058343V 
 Adreça:  C/Sant Jaume 27 Bxs. 
 CP:  08401 
 Municipi: Granollers 
 Animal:  Mixu, gat, europeu, 977200007644829 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  6 d’agost de 2010 
 
16. Propietari: Galo Arque, Marta 
 DNI:  52155346V 
 Adreça:  C/ Sant Jaume 27 Bxs. 
 CP:  08401 
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 Municipi: Granollers 
 Animal:  Murri, gos, mestís, 977200007675244 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  6 d’agost de 2010 
 
17. Propietari: Amat Mendez, Antonio 
 DNI:  37423103X 
 Adreça:  C/Ribera d’Ebre 5 
 CP:  08410 
 Municipi: Vilanova del Vallès 
 Animal:  Touré, gos, X Pastor Alemany 
 Servei:  Adopció 
 Import:  53.61 € 
 Bonificació: 50%. Adoptant major de 65 anys 
 Data:  07 d’agost de 2010 
 
18. Propietari: Talavera Jiménez, Miguel Àngel 
 DNI:  47832477K 
 Adreça:  C/Joan Molins Parera 4 Pis C 
 CP:  08780 
 Municipi: Pallejà 
 Animal:  Sete, gos, Setter Anglès, 977200007656185 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107.21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  7 d’agost de 2010 
 
19. Propietari: Guri Coll, Ivette 
 DNI:  38138524Q 
 Adreça:  C/Aragó 14, P02 
 CP:  08430 
 Municipi: La Roca del Vallès 
 Animal:  Bristol, gos, mestís, 977200007652708 
 Servei:  Adopció 
 Import:  107,21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  11 d’agost de 2010 
 
20. Propietari: Lianes Fernández, Julio 
 DNI:  38752498M 
 Adreça:  C/Maduixers 4 
 CP:  08530 
 Municipi: La Garriga 
 Animal:  Nika, gossa, mestís, 981098100973296 
 Servei:  Adopció 
 Import:  53.61 € 
 Bonificació: 50%. Adoptant major de 65 anys 
 Data:  13 d’agost de 2010 
 
21. Propietari: González Moral, Victor 
 DNI:  35006554W 
 Adreça:  C/Mir 5 
 CP:  08480 
 Municipi: L’Ametlla del Vallès 
 Animal:  Alí, gos, X Pitbull, 724098100570542 
 Servei:  Adopció 
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 Import:  107,21 € 
 Bonificació: No 
 Data:  13 d’agost de 2010 

 
2. Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona.” 
 
El president pregunta si algun conseller o consellera demana votació, com que no és 
així el dictamen S’APROVA PER UNANIMITAT dels presents. 
 
 
11. Dictamen de liquidació de la taxa pels serveis de captura, recollida, acollida, 

esterilització, eutanàsia i eliminació de cadàvers d'animals domèstics 
prestats pel Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Companyia del Vallès 
Oriental.  

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda de 29 de setembre de 2010, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 de setembre de 2010, la senyora Josefa Recio i Corral, directora del Centre 

d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD), ha emès 
l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental té establerta una taxa per als serveis de captura, 
recollida, acollida, esterilització, eutanàsia i eliminació de cadàvers d’animals domèstics de 
companyia.  
 
Aquesta taxa, aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 2 de desembre de 
2005, publicada al BOPB núm. 45, de 22 de febrer de 2005; modificada per acords del Ple, de 
22 de novembre de 2006 i de 17 d’octubre de 2007. L’1 de gener de 2009 van entrar en vigor la 
modificació d’aquesta taxa aprovada per acord del Ple, de 19 de novembre de 2008, publicat al 
BOPB núm. 314, de 31 de desembre de 2008, i que inclou els conceptes següents: 
 

Concepte Import 
Recollida de l’animal 40,95 € 
Captura de l’animal 26,82 € 
Desparasitació, vacunació i proves 21,46 € 
Identificació amb xip 54,52 € 
Manutenció diària 6,43 € / dia 
Eutanàsia de l’animal 21,27 € 
Incineració de l’animal 39,66 € 
Esterilització de l’animal 80,40 € 

 
Aquesta taxa serà cobrada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
El CAD ha dut a terme, des del 15 de juliol al 14 d’agost de 2010, les recuperacions següents: 
 
1. Propietari: Maya Bedia, Jenifer 
 DNI:  47808193W 
 Adreça:  C/ Congost 36, 3er 4a 
 CP:  08420 
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 Municipi: Canovelles 
 Animal:  Willy, gos, mestís, 977200000690350 
 Data:  23 de juliol de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 1 dia               6,43 € 
       Total 47.38 € 
 
2. Propietari: Fusté Coll, Jose de Calasanz 
 DNI:  40955846E 
 Adreça:  M. Coll Monte Sant Nicolau s/n  
 CP:  08400 
 Municipi: Granollers 
 Animal:  Fugi, gossa, mestís, 977200007654564 
 Data:  28 de juliol de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 1 dia    6,43 € 
  Identificació amb xip    54,52 € 
       Total 101.90 € 
 
3. Propietari: Castella Llongueras, Sara 
 DNI:  53120248T 
 Adreça:  C/Picasso-Can Reixac 10 
 CP:  08480 
 Municipi: Ametlla del Vallès 
 Animal:  Randy, gos, mestís, 985120031795370 
 Data:  29 de juliol de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 10 dies  64.30 € 
  Desparasitació, vacunació i proves  21,46 € 
       Total 126.71 € 
 
4. Propietari: Oliveira Romero, Manuel Maria 
 DNI:  52175001F 
 Adreça:  Camí del Cementiri s/n 
 CP:  08187 
 Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana 
 Animal:  Xispa, gos, mestís, 977200005530441 
 Data:  03 d’agost de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 1 dia    6,43 € 
       Total 47.38 € 
 
5. Propietari: Lara Carmona, Manuel Francisco 
 DNI:  47813859X 
 Adreça:  Crta. De Granollers a Cardedeu km 3.5 
 CP:  08520 
 Municipi: Les Franqueses del Vallès 
 Animal:  Simba, gos, Yorkshire Terrier, 977200007651501 
 Data:  11 d’agost de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 2 dia  12.86 € 
  Desparasitació, vacunació i proves  21.46 € 
  Identificació amb microxip   54.52 € 



40 

       Total 129.79 € 
 
6. Propietari: Danieli Massimo 
 DNI:  X07911594 
 Adreça:  Can Prat s/n porta A 
 CP:  08188 
 Municipi: Vallromanes 
 Animal:  Bruto Moro, gos, Boxer, 985120032684283 
 Data:  12 d’agost de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 1 dia    6,43 € 
       Total 47.38 € 
 
7. Propietari: Danieli Massimo 
 DNI:  X07911594 
 Adreça:  Can Prat s/n porta A 
 CP:  08188 
 Municipi: Vallromanes 
 Animal:  Shila, gossa, Boxer, 981098102452702 
 Data:  12 d’agost de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 1 dia    6,43 € 
       Total 47.38 € 
 
8. Propietari: Casas Lopez, Susana 
 DNI:  44024419G 
 Adreça:  C/Farell 2 
 CP:  08187 
 Municipi: Santa Eulalia de Ronçana 
 Animal:  Kenia, gossa, American Stanffordshire B. T., 977200007186392 
 Data:  13 d’agost de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 2 dia  12.86 € 
       Total 53.81 € 
 
9. Propietari: Díaz Langaron, Javier 
 DNI:  33307158F 
 Adreça:  C/Joan Pere Fontanella 10, 1er 6è 
 CP:  08401 
 Municipi: Granollers 
 Animal:  Ayla,gat, europeu, 977200007659450 
 Data:  13 d’agost de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 1 dia    6,43 € 
  Desparasitació, vacunació i proves  21.46 € 
  Identificació amb microxip   54.52 € 
       Total 123.36 € 
  
D’aquestes recuperacions encara no s’ha efectuat la liquidació corresponent. 
 
INFORMO: 
 
Que es pot procedir dur a terme les liquidacions corresponents per part de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. (Referència 59403408) 
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Que l’import total d’aquestes liquidacions ascendeix a set-cents vint-i-cinc amb nou euros 
(725.09 €).” 
 
2. El 29 de setembre de 2010 s’ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 20.4 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, faculten a les entitats 
locals per establir i exigir taxes per la realització d’activitats administratives de la 
seva competència. 

 
Segons aquesta norma, la comarca pot establir taxes per qualsevol supòsit de 
prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de competència 
local. 

 
2. Els articles 39.1.b) i 43 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveuen les 
taxes com a recursos financers comarcals. 

 
3. El 19 d’octubre de 2005, el Ple del Consell Comarcal aprovà provisionalment 

l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la captura, la recollida, l’acollida, 
l’eutanàsia i l’eliminació de cadàvers d’animals domèstics dels serveis del Centre 
d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia, que esdevingué definitiva en no 
haver-s’hi presentat reclamacions després del període d’exposició al públic. 
L’ordenança fou publicada íntegrament en el BOPB núm. 304, de 21 de desembre 
de 2005. 

 
4. El 7 d’octubre de 2009, el Ple del Consell Comarcal va acordar la darrera 

modificació de la taxa per a la captura, la recollida, l’acollida, l’eutanàsia i 
l’eliminació de cadàvers d’animals domèstics dels serveis del Centre d’Acollida 
d’Animals Domèstics de Companyia, la qual ha estat degudament publicada al 
BOPB.  

 
5. L’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, relatiu a la 
delegació de competències. 

 
6. L’acord del Ple del Consell Comarcal de 17 de setembre de 2003, publicat al 

BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003, de delegació de competències a la 
Comissió de Govern en totes aquelles matèries atribuïdes per llei al Ple i que no 
tinguin caràcter indelegable. 

 
7. L’acord de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de 27 de juliol de 

2006, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4.694, de 9 
d’agost de 2006, d’acceptació de la delegació acordada pel Ple del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en data 7 de juny de 2006, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i ingressos de dret 
públic, que a continuació s’especifiquen:  
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- Taxa per a l’adopció d’animals domèstics al Centre d’Acollida d’Animals 
Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD) 

- Taxa per a la captura, la recollida, l’acollida, l’eutanàsia i l’eliminació de 
cadàvers d’animals domèstics dels serveis del Centre d’Acollida d’Animals 
Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD) 

- Notificació de les liquidacions practicades pel Consell Comarcal del 
Vallès Oriental  

- Dictar la provisió de constrenyiment  
- Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu  
- Liquidació d’interessos de demora  
- Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
- Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
- Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  

 
Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi: 
 
1. Aprovar la liquidació de la taxa per a la captura, la recollida, l’acollida, 

l’esterilització, l’eutanàsia i l’eliminació de cadàvers d’animals domèstics de 
companyia al Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès 
Oriental per un import total de set-cents vint-i-cinc euros amb nou cèntims (725,09 
€), referència 59403408, següent: 

 
1. Propietari: Maya Bedia, Jenifer 
 DNI:  47808193W 
 Adreça:  C/ Congost 36, 3er 4a 
 CP:  08420 
 Municipi: Canovelles 
 Animal:  Willy, gos, mestís, 977200000690350 
 Data:  23 de juliol de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 1 dia               6,43 € 
       Total 47.38 € 
  
2. Propietari: Fusté Coll, Jose de Calasanz 
 DNI:  40955846E 
 Adreça:  M. Coll Monte Sant Nicolau s/n  
 CP:  08400 
 Municipi: Granollers 
 Animal:  Fugi, gossa, mestís, 977200007654564 
 Data:  28 de juliol de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 1 dia    6,43 € 
  Identificació amb xip    54,52 € 
       Total 101.90 € 
 
3. Propietari: Castella Llongueras, Sara 
 DNI:  53120248T 
 Adreça:  C/Picasso-Can Reixac 10 
 CP:  08480 
 Municipi: Ametlla del Vallès 
 Animal:  Randy, gos, mestís, 985120031795370 
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 Data:  29 de juliol de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 10 dies  64.30 € 
  Desparasitació, vacunació i proves  21,46 € 
       Total 126.71 € 
 
4. Propietari: Oliveira Romero, Manuel Maria 
 DNI:  52175001F 
 Adreça:  Camí del Cementiri s/n 
 CP:  08187 
 Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana 
 Animal:  Xispa, gos, mestís, 977200005530441 
 Data:  03 d’agost de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 1 dia    6,43 € 
       Total 47.38 € 
 
5. Propietari: Lara Carmona, Manuel Francisco 
 DNI:  47813859X 
 Adreça:  Crta. De Granollers a Cardedeu km 3.5 
 CP:  08520 
 Municipi: Les Franqueses del Vallès 
 Animal:  Simba, gos, Yorkshire Terrier, 977200007651501 
 Data:  11 d’agost de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 2 dia  12.86 € 
  Desparasitació, vacunació i proves  21.46 € 
  Identificació amb microxip   54.52 € 
       Total 129.79 € 
 
6. Propietari: Danieli Massimo 
 DNI:  X07911594 
 Adreça:  Can Prat s/n porta A 
 CP:  08188 
 Municipi: Vallromanes 
 Animal:  Bruto Moro, gos, Boxer, 985120032684283 
 Data:  12 d’agost de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 1 dia    6,43 € 
       Total 47.38 € 
 
7. Propietari: Danieli Massimo 
 DNI:  X07911594 
 Adreça:  Can Prat s/n porta A 
 CP:  08188 
 Municipi: Vallromanes 
 Animal:  Shila, gossa, Boxer, 981098102452702 
 Data:  12 d’agost de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 1 dia    6,43 € 
       Total 47.38 € 
 
8. Propietari: Casas Lopez, Susana 
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 DNI:  44024419G 
 Adreça:  C/Farell 2 
 CP:  08187 
 Municipi: Santa Eulalia de Ronçana 
 Animal:  Kenia, gossa, American Stanffordshire B. T., 977200007186392 
 Data:  13 d’agost de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 2 dia  12.86 € 
       Total 53.81 € 
 
9. Propietari: Díaz Langaron, Javier 
 DNI:  33307158F 
 Adreça:  C/Joan Pere Fontanella 10, 1er 6è 
 CP:  08401 
 Municipi: Granollers 
 Animal:  Ayla,gat, europeu, 977200007659450 
 Data:  13 d’agost de 2010 
  Servei      Import 
  Recollida de l’animal    40,95 € 
  Manutenció diària 6,43 € x 1 dia    6,43 € 
  Desparasitació, vacunació i proves  21.46 € 
  Identificació amb microxip   54.52 € 
       Total 123.36 € 

 
2. Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona.” 
 
El president pregunta si algun conseller o consellera demana votació, com que no és 
així el dictamen S’APROVA PER UNANIMITAT dels presents. 
 
 
12. Dictamen de liquidació de la taxa per a l'establiment de colònies felines al 

Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental.  
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda de 29 de setembre de 2010, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 de setembre de 2010, la senyora Josefa Recio i Corral, directora del Centre 

d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD), ha emès 
l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental té establerta una taxa pels serveis de creació de 
colònies felines prestats pel Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia del Vallès 
Oriental (CAD).  
 
Aquesta taxa, aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 d’octubre 
de 2007, publicada al BOPB núm. 256, de 25 d’octubre de 2007, està establerta en un 
import de seixanta euros per animal (60 €). Aquesta taxa contempla una bonificació del 
50% a partir del 15é animal. 
 



45 

Aquesta taxa serà cobrada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El CAD ha creat, des del 15 de juliol fins el 14 d’agost de 2010, les colònies felines 
següents: 
 
 
1. Ajuntament: Ajuntament de Lliçà de Vall 
 NIF:  P0810700E 
 Adreça:  Pl. Sant Jordi, 3 
 CP:  08185 
 Municipi: Lliçà de Vall 
 Nombre gats: 4 
 Import:  240 € 
 Data:  31 d’agost de 2010 
 
 
2. Ajuntament: Ajuntament de Lliçà de Vall 
 NIF:  P0810700E 
 Adreça:  Pl. Sant Jordi, 3 
 CP:  08185 
 Municipi: Lliçà de Vall 
 Nombre gats: 1 
 Import:  60 € 
 Data:  31 d’agost de 2010 
 

 
D’aquestes colònies felines encara no s’ha efectuat la liquidació corresponent. 
 
INFORMO: 
 
Que es pot procedir dur a terme les liquidacions corresponents per part de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. (Referència 59408408). 
 
Que l’import total d’aquesta liquidació ascendeix a tres-cents euros (300 €).” 

 
2. El 29 de setembre de 2010 s’ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 20.4 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, faculten a les entitats 
locals per establir i exigir taxes per la realització d’activitats administratives de la 
seva competència. 
 
Segons aquesta norma, la comarca pot establir taxes per qualsevol supòsit de 
prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de competència 
local. 

 
2. Els articles 39.1.b) i 43 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveuen les 
taxes com a recursos financers comarcals. 

 
3. L’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa pels serveis de creació de 

colònies felines prestats pel Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia 
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del Vallès Oriental, aprovada provisionalment pel Ple del Consell Comarcal el 17 
d’octubre de 2007. Aquesta ordenança esdevingué definitiva en no haver-s’hi 
presentat al·legacions després del període d’exposició al públic. L’ordenança fou 
publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 303 
de 19 de desembre de 2007. 

 
4. L’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, relatiu a la 
delegació de competències. 

 
5. L’acord de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de 17 de gener 

de 2008, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5062 de 4 
de febrer de 2008, d’acceptació de la delegació acordada pel Ple del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de 28 de novembre de 2007, a favor de la Diputació 
de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos 
de dret públic que a continuació s’especifiquen:  

 
- Taxa pels serveis de creació de colònies felines prestats pel Centre d’Acollida 

d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD). 
- Notificació de les liquidacions practicades pel Consell Comarcal del Vallès 

Oriental.  
- Dictar la provisió de constrenyiment.  
- Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
- Liquidació d’interessos de demora.  
- Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
- Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
- Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  

 
6. L’acord del Ple del Consell Comarcal de 17 de setembre de 2003, publicat al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 229, de 24 de setembre de 2003, de 
delegació de competències a la Comissió de Govern en totes aquelles matèries 
atribuïdes per llei al Ple i que no tinguin caràcter indelegable. 
 

Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi: 
 
1. Aprovar la liquidació de la taxa pels serveis de creació de colònies felines prestats 

pel Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental per un 
import total de tres-cents euros (300,-€), referència 59408408, següent: 

 
1. Ajuntament: Ajuntament de Lliçà de Vall 
 NIF:  P0810700E 
 Adreça:  Pl. Sant Jordi, 3 
 CP:  08185 
 Municipi: Lliçà de Vall 
 Nombre gats: 4 
 Import:  240 € 
 Data:  31 d’agost de 2010 
 
 
2. Ajuntament: Ajuntament de Lliçà de Vall 
 NIF:  P0810700E 
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 Adreça:  Pl. Sant Jordi, 3 
 CP:  08185 
 Municipi: Lliçà de Vall 
 Nombre gats: 1 
 Import:  60 € 
 Data:  31 d’agost de 2010 

 
2. Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona.” 
 
El president pregunta si algun conseller o consellera demana votació, com que no és 
així el dictamen S’APROVA PER UNANIMITAT dels presents. 
 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 
13. Dictamen de ratificació del Decret de Presidència 54/2010, de 15 de setembre, 

en què ens acollim a la Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol, per la qual 
es fa pública la convocatòria per presentar sol·licituds de concessió de 
subvencions per a la realització d'accions per a l'ocupació amb entitats 
locals, dins del marc del Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011.  

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica de 29 de setembre de 2010, que 
és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 15 de setembre de 2010, la Presidència va dictar el Decret 54/2010, que es 

transcriu a continuació: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 d’agost de 2010, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 

Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per presentar 
sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització d’accions per a l’ocupació amb 
entitats locals, dins del marc del Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011. 
 

2. El 15 de setembre de 2010, la senyora Carme Rodríguez i Rodríguez, cap de l’Àrea 
d’Estudis, Desenvolupament Local i Participació, ha emès l’informe següent: 

 
“En data 9 d’agost de 2010 va sortir publicat al DOGC núm. 5688 la Resolució 
TRE/2665/2010, de 30 de juliol, del Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
En aquesta resolució es fa pública la convocatòria per presentar sol·licituds de concessió 
de subvencions per a la realització d’accions per a l’ocupació amb entitats locals, dins del 
marc del Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011. 
 
Aquesta convocatòria presenta les següents línies d’actuació: 
 

1. Accions de promoció per a l’ocupació 
1.1 Plans d’ocupació locals adreçats a la contractació de treballadors/ores 

aturats/ades en sectors estratègics, emergents o innovadors. 
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1.2 Accions d’orientació 
1.2.1 Accions de la xarxa pública d’orientació per a l’ocupació: itineraris 

personals d’inserció 
1.2.2 Projecte Reinicia’t: servei d’acompanyament a la inserció laboral de les 

persones majors de 50 anys 
2. Accions integrades per a l’ocupació 

2.1 Direcció/coordinació dels plans operatius i accions de foment de 
desenvolupament local i territorial 
2.1.1 Direcció/coordinació dels plans operatius 
2.1.2 Accions de foment del desenvolupament local i territorial 

2.2 Accions complementàries de desenvolupament local i territorial 
2.2.1 Accions de suport a les persones 
2.2.2 Configuració territorial d’antenes de l’Observatori de Treball 

 
El Consell Comarcal sol·licitarà un pla d’ocupació local que treballarà amb diferents 
municipis de la comarca al llarg de l’any 2011 en temes dels mercats no sedentaris. El 
projecte en concret d’aquest pla d’ocupació serà la millora de la higiene, salut i seguretat 
alimentària en els mercats de venda no sedentària i fires. 
 
Dins del bloc d’accions integrades per a l’ocupació els ens que les poden sol·licitar són : 

a) Els ajuntaments de municipis de més de 30.000 habitants, o les seves entitats 
dependents o vinculades, en la demarcació de Barcelona 

b) Els ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, o les seves entitats 
dependents o vinculades, en la resta de demarcacions. 

c) Els ens inclosos en pactes territorials actualment existents, mitjançant la seva 
entitat coordinadora, per al desenvolupament d’actuacions per part de les entitats 
locals participants al pacte territorial, sempre que no hagin sol·licitat individualment 
com a entitats beneficiàries incloses als punts a), b) 

 
El pacte territorial sol·licita el següent: 
 

1. Direcció/coordinació 
 

2. Accions de foment del desenvolupament local i territorial: 
• Estudi sobre viabilitat estratègica per un centre de components per al sector de 

l’automoció a la comarca, en el marc de l’economia solidària 
• Mercats no sedentaris 
• Campanya: Vallès Oriental territori socialment responsable 
• Sensibilització vers la contractació de persones amb discapacitat 

 
3. Accions complementàries de desenvolupament local i territorial 

a) Accions de suport a les persones: 
• Xarxa Transició Escola Treball en femení 
• Creació d’ocupació al sector de l’automòbil a partir de la contractació de 

discapacitats 
• Dispositius d’inserció sociolaboral: en aquest apartat els municipis poden 

imputar el personal que tenen donant servei al ciutadà. 
b) Configuració territorial d’antenes de l’Observatori de Treball 

 
La data màxima per lliurar la documentació d’aquesta convocatòria és el dia 15 de 
setembre. 
 
El cost total de les accions és de 1280370,43 euros pel projecte integral i de 7000 euros pel 
pla d’ocupació. La subvenció sol·licitada és de 776403,32 euros pel projecte integral i de 
7000 euros pels plans d’ocupació. El pressupost final anirà a càrrec a les partides 
pressupostàries 241.00.227.06, 241.06.226.99, 241.55.227.06 i 231.16.226.99.” 

 
FONAMENTS DE DRET 
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1. La Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol, del director del Servei d’Ocupació de 

Catalunya, per la qual es fa pública la convocatòria per presentar sol·licituds de concessió 
de subvencions per a la realització d’accions per a l’ocupació amb entitats locals, dins del 
marc del Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011, publicada el 9 d’agost de 2010 en el 
DOGC número 5688. 

 
2. L’article 13 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, quant a la competència de l’òrgan per 
dictar aquest acord. 

 
3. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 2003, 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 229, de 24 de setembre 
de 2003, en el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
la competència per l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i de la 
Comissió de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la 
següent reunió que se celebri. 

4. L’esmentat acord de delegació de competències del Ple del Consell Comarcal facultà a la 
Comissió de Govern per exercir aquelles altres competències que les lleis diferents de la 
Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya, atribueixen al Ple i no 
tenen caràcter indelegable. 

 
Per això, 
 
DECRETO: 
 
1. Aprovar els projectes i la memòria següents: 

 
“ACCIONS INTEGRADES PER L’OCUPACIÓ  2010/2011 
 

A. Pla Operatiu: Part General. 
 

1. Diagnosi del territori d’intervenció (identificació del territori, principals característiques 
socioeconòmiques,  descripció i priorització de les principals problemàtiques 
socioeconòmiques que justifiquen la realització de les accions integrades per a 
l’ocupació que conformen el Pla Operatiu).  
 

Dins del conjunt de la regió metropolitana de Barcelona, el Vallès Oriental és la comarca més 
extensa de l’àmbit amb 851,9 qm2. Cal destacar que els darrers anys ha experimentat un 
creixement considerable de la seva població, essent així una de les comarques de la 
demarcació barcelonina més dinàmiques des d’un punt de vista demogràfic. Des de primers 
dels anys 2000 fins a l’actualitat (el darrer Padró Oficial d’Habitants, corresponent a l’any 
2009 situa la població total de la comarca en 394.061 habitants) la comarca ha crescut en 
més de 66.000 habitants, que en termes relatius suposa una taxa de creixement anual 
acumulatiu per damunt del 2%. Bona part d’aquest creixement demogràfic s’explica per les 
aportacions migratòries, tant d’origen estranger (la població d’origen estranger a la comarca 
suposa ja l’11% de la població total) com metropolità.  
 
L’increment demogràfic de la comarca influeix molt en el creixement de la població en edat 
activa, que treballa i/o vol treballar. Així  el volum de població activa i, encara de forma més 
acusada, el volum de població ocupada, ha crescut considerablement en els darrers anys. 
Entre els anys 1996 i 2001, la taxa d’activitat ha passat del 68% al 74%, i pel que fa a 
l’ocupació, la taxa ha passat del 56% al 69%, increments notables que han estat deguts, 
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d’una banda, a l’augment de la presència de les dones al mercat de treball regularitzat i, de 
l’altra, a l’augment de la població estrangera, una realitat que es repeteix en altres 
comarques.  Les darreres dades actualitzades de població activa1 situen en 212.422 
persones el volum d’actius a la comarca, una xifra que suposa un increment absolut de més 
d’un miler de persones respecte l’any passat. Tot plegat suposa un augment significatiu 
d’usuaris i usuàries als serveis d’ocupació dels municipis comarcals. A més a més, el context 
actual de decreixement i crisi econòmica ha fet créixer de forma considerable el volum de 
població atesa per aquests serveis. 
 
Pel que fa a l’estructura econòmica constatem com els resultats del 2008 s’havien configurat 
ja com el primer exercici d’una nova etapa molt diferent de l’expansió que veiem en anys 
anteriors. L’evolució del PIB2  l’any 2008 al Vallès Oriental va mostrar un creixement molt 
reduït, tot i que encara positiu, del 0,02%, molt per sota del registrat a l’àmbit metropolità. 
Aquesta moderació és reflex d’un to molt més pausat o negatiu en l’evolució de tots els 
subsectors: el primari ha registrat una caiguda del -2,56%, la indústria ha alentit el seu avanç 
(-2,48%); la construcció també presenta un descens important (-2,80%) i només els serveis 
mostren un creixement positiu, del 2,51% cosa que ajuda a que en termes global l’evolució 
del PIB no hagi estat negativa del tot.  
 
Si en centrem en la demografia econòmica, és a dir, l’evolució del nombre d’empreses i 
assalariats, podem dir que el període 2002-2007 és un període en el qual es va registrar un 
creixement considerable, amb una taxa anual acumulativa per damunt del 2%, taxa que es 
mantenia també per sobre del que en el mateix període s’havia registrat al conjunt 
metropolità o català. L’any 2008 ja es va trencar aquesta tendència, amb una caiguda de les 
dades situada en pràcticament dos  punts i mig percentuals pel que fa al nombre 
d’assalariats i d’empreses. L’any 2009 el total de centres de cotització de la comarca ha estat 
de 12.702 (un 5% del conjunt català) i es va registrar un total de 104.474 persones 
assalariades (que suposen el 4,25% dels assalariats catalans). Aquestes xifres signifiquen 
una important caiguda respecte les dades de l’any 2008, situades en un descens del 10% 
en el cas dels assalariats i un 8% en el cas de les empreses. A banda d’aquest descens 
respecte les dades de l’any passat, també cal dir que al llarg del 2009 s’ha evidenciat la 
davallada de l’activitat en tots els trimestres, fet diferenciat amb el que passava l’any passat, 
quan la caiguda de l’activitat i l’ocupació es va concentrar, sobretot, en el darrer trimestre de 
l’any. El col·lectiu dels treballadors autònoms és el que ha registrat un descens més moderat, 
passant dels 32.251 treballadors autònoms de l’any 2008 a 30.677 de l’any 2009, és a dir, un 
descens relatiu del 4,8%. Per branques d’activitat (2 dígits CNAE) podem observar com la 
caiguda de l’activitat és realment generalitzada a tots els subsectors, tot i que destaquen 
activitats amb comportaments positius vinculades al sector serveis (informació i 
comunicacions, administració pública, defensa i SS obligatòria i Educació, entre altres). 
L’agricultura i els serveis són doncs els grans sectors que han registrat un millor 
comportament, però no han pogut compensar les pèrdues del sector industrial ni la 
construcció. 
 
En termes globals l’any 2009 s’ha tancat amb 30.199 aturats, tot i que la tendència en el 
creixement d’aquesta dada s’ha moderat en els darrers mesos.  L’increment de les dades 
des de gener de 2009 ha estat constant: així, amb un atur registrat el mes de gener de 
26.393 persones, el mes de juny es tancava el semestre amb una població aturada de 
29.394. Els dos mesos posteriors han registrat cert refredament de les dades, que han tornat 
a repuntar a partir del mes de setembre. El mes de desembre de 2009 s’acabava l’any amb 
un volum d’aturats de 32.377 persones, i a partir dels primers mesos del 2010 les dades han 

                                                 
 
 
 
1  Població activa local estimada a partir de les taxes d’activitat provincial de l’EPA i el padró municipal. Càlcul elaborat 
per la Xarxa d’Observatoris de desenvolupament Local de la Diputació de Barcelona a partir de dades de l'INE.  
 
2 Anuari comarcal de Caixa Catalunya. Any 2009 



51 

començat a dibuixar una línia descendent: el mes de juny l’atur es situa en 32.060 persones, 
xifra inferior a la registrada a l’acabar l’any passat. 
 
Aquesta tendència a l’increment de l’atur ha vingut acompanyada d’uns nivells molt baixos de 
contractació. En aquest sentit ja el segon semestre de l’any 2008 es va caracteritzar per la 
caiguda dels contractes i el 2009 s’han mantingut pràcticament els mateixos nivells baixos, 
amb escasses oscil·lacions. El primer semestre de l’any 2010 indiquen certa recuperació de 
la contractació i la frenada en el creixement de l’atur, frenada que s’ha donat a la majoria de 
comarques catalanes. Respecte al conjunt metropolità, però el Vallès Oriental és de les 
comarques on l’atur ha disminuït menys. Cal fer constar també que tot i que les xifres de 
contractació milloren, el pes de la temporalitat és manté elevat. 
 
1. DADES REGISTRADES D’ATUR 

Atur registrat per mercats de treball. Agost 2010 
  Vallès Oriental Baix Montseny Baix Vallès MT de 

Granollers 
Atur registrat 32.669 2.440 11.267 18.528 
Homes 16.127 1.243 5.561 9.106 
Dones 16.542 1.197 5.706 9.442 
Taxa d'atur  19,49% 20,98% 19,67% 19,32% 
Homes 16,50% 18,32% 16,47% 16,41% 
Dones 23,67% 24,70% 24,27% 23,31% 
Taxa d'atur 
est* 15,38% 13,94% 16,85% 14,88% 
Homes 13,61% 12,66% 14,89% 13,12% 
Dones 17,62% 15,56% 19,33% 17,08% 

    Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya  
 
Les últimes dades d’atur registrat a la comarca han suposat un augment de 1.386 persones, 
amb la qual cosa s’ha trencat la tendència de descens que s’observava en els darrers 
mesos. L’atur comarcal es situa en 32.669 persones i s’assoleix una taxa d’atur del 15,38% 
Pel que fa a l’atur registrat per sexes,  es comptabilitzen 16.127 homes en situació d’atur (la 
qual cosa suposa una taxa del 13.61%) i 16.542  dones (la taxa femenina es situa al 
17,62%). En termes relatius observem que l’atur segueix intensificant-se més  entre les 
dones que entre els homes. 
 

Taxa d'atur* registrat per sexe i edats . Agost de 2010  

  Home Dona Total 
Menors de 20 18.1% 14.36% 16.51% 
De 20 a 24 12.53% 11.9% 12.24% 
De 25 a 29 12.78% 14.21% 13.44% 
De 30 a 34 12.87% 16.38% 14.41% 
De 35 a 39 13.08% 16.65% 14.68% 
De 40 a 44 12.81% 16.01% 14.24% 
De 45 a 49 13.23% 15.43% 14.22% 
De 50 a 54 12.71% 23.45% 17.3% 
De 55 a 59 16.32% 29.4% 21.69% 
Majors de 59 21.99% 33.2% 26.4% 

Total 13,61% 17,62% 15,38% 
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Font: Diputació de Barcelona  
* Població Activa Local Estimada 2009 (PALE). Xarxa 
d'Observatoris de la   Diputació de Barcelona (XODEL) 

 
La taxa d’atur registrat per grups d’edat ens confirma que les dones segueixen sent un 
col·lectiu especialment afectat per l’atur. D’aquestes dades destaquen els grups d’edat de 
dones de més de 50 anys, arribant a una taxa d’atur del 29,30% entre les dones de 55 a 59 
anys i un 33,2% entre les dones majors de 59 anys.   Tot i ser una tendència habitual en 
aquests grups d’edat avançada  l’augment és molt més intens entre les dones.    
 
També és rellevant  la situació  d’atur que viuen els més joves de la comarca. L’atur juvenil 
es situa en un 16,51% en persones menors de 20 anys. En aquesta franja d’edat l’atur és 
més elevat entre els homes (18,1%) . 
 
2. POBLACIÓ AMB DISCAPACITAT AL VALLÈS ORIENTAL 
Taxa de població amb 
disminució reconeguda 
superior al 65% 

Any  per 1000 hab. 
2008 20,97 
2007 20,1 
2006 20,22 
2005 19,03 
2004 17,93 
2003 16,43 
2002 15,32 
2001 14,68 
2000 13,56 
1999 12,4 
1998 11,82 
Font: Institut d'Estadística 
de Catalunya 

 
En els últims 10 anys la comarca ha registrat un augment significatiu de persones amb 
disminució reconeguda superior al 65%. L’any 2008 la taxa es situava en 20,97/per 1000 
habitants, el que suposa un increment de 9,15/per 1000 habitants respecte el primer any que 
es tenen dades (1998).  A mode comparatiu, la taxa registrada al 2008 al Vallès Oriental 
s’acosta molt a la registrada a Catalunya, la qual es situa en 25,72/per 1000 habitants.  
 

Taxa de població per edats amb alguna disminució 
reconeguda (per 1.000 hab.) 

Any Fins a 4 anys De 5 a 64 anys De 65 anys i més 
2007 3,75 34,62 110,24 
2006 2,99 33,45 110,56 
2005 3,08 32,1 100,53 
2004 4,14 30,87 90,36 
2003 3,01 28,9 79,44 
2002 3,16 27,75 71,87 
2001 3,23 26,95 67,66 



53 

2000 3,47 25,94 58,59 
1999 3,13 24,41 51,22 
1998 2,43 22,75 46,86 
Font: Institut d'Estadística de 
Catalunya 

 
Si observem la taxa de població per edats amb alguna disminució reconeguda ens trobem 
amb un augment  generalitzat de la taxa entre tots els grups d’edat. D’aquest increment 
destaca el grup d’edat de més de 65 anys amb un 110,24/per 1000 habitants l’any 2007, 
doblant així la taxa registrada l’any 1998 (46,86/per 1000 hab.)   
 

Distribució comarcal de la població de 16 a 64 anys 
amb discapacitat. Catalunya. Any 2009 

 Comarca   

Població amb 
discapacitat 16-
64 anys Distirbució % 

Població amb discapacitat valorada 
Alt Camp                       1.348 0,60% 
Alt Empordà                    2.756 1,20% 
Alt Penedès                    2.810 1,20% 
Alt Urgell                     504 0,20% 
Alta Ribagorça                 74 0,00% 
Anoia                          3.660 1,60% 
Bages                          5.882 2,60% 
Baix Camp                      6.281 2,80% 
Baix Ebre                      2.415 1,10% 
Baix Empordà                  2.862 1,30% 
Baix Llobregat                 27.100 12,00% 
Baix Penedès                   2.811 1,20% 
Barcelonès                     77.561 34,30% 
Berguedà                       1.756 0,80% 
Cerdanya                       286 0,10% 
Conca de 
Barberà               553 0,20% 
Garraf                         3.455 1,50% 
Garrigues                      493 0,20% 
Garrotxa                       1.235 0,50% 
Gironès                        5.314 2,40% 
Maresme                        9.869 4,40% 
Montsià                        1.851 0,80% 
Noguera                        1.060 0,50% 
Osona                          4.099 1,80% 
Pallars Jussà                  347 0,20% 
Pallars Sobirà                 130 0,10% 
Pla d'Urgell                   683 0,30% 
Pla de l'Estany                966 0,40% 
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Priorat                        244 0,10% 
Ribera d'Ebre                  563 0,20% 
Ripollès                       826 0,40% 
Segarra                        513 0,20% 
Segrià                         7.148 3,20% 
Selva                          4.012 1,80% 
Solsonès                       354 0,20% 
Tarragonès                     7.596 3,40% 
Terra Alta                     279 0,10% 
Urgell                         863 0,40% 
Val d'Aran                     154 0,10% 
Vallès Occidental             23.964 10,60% 
Vallès Oriental                11.182 5,00% 
No consta comarca   2 0,00% 

Total 16-64 anys 225.861 100,00% 
Font: Departament de 
Treball  

 
L’any 2009 la comarca va registrar un total de 11.182 persones de 16 a 64 anys amb 
discapacitat valorada. Això representa un 2,84% del total de la població del Vallès Oriental.   
 
Per tal de poder valorar l’important pes d’aquest col·lectiu a la comarca cal observar la 
distribució de persones amb discapacitat a les diferents comarques catalanes. Així, al Vallès 
Oriental, aquest col·lectiu representa un 5% del total de Catalunya, esdevenint la quarta 
comarca catalana en nombre de persones discapacitades, només superada per comarques 
com el Barcelonès (34,30%), el Baix Llobregat (12%) i el Vallès Occidental (10%).    

 
Percentatge  de població amb disminució reconeguda segons el tipus (per 100 hab. amb 
disminució) 

 
Físics Físics       Malalts 
motòrics no motòrics Visuals Auditius Psíquics mentals 

2007 36,75 23,48 6,84 5,19 11,08 16,67 
2006 35,99 24,31 7,1 4,99 11,29 16,31 
2005 35,52 24,33 7,3 4,79 11,97 16,08 
2004 35,32 24,46 7,58 4,67 12,72 15,25 
2003 34,81 24,61 7,63 4,61 13,57 14,79 
2002 34,51 25,12 7,78 4,67 14,2 13,72 
2001 34,45 25,62 7,96 4,54 14,78 12,64 
2000 34,32 25,89 8,04 4,52 15,79 11,44 
1999 33,98 25,97 8,29 4,39 16,76 10,61 
1998 34,62 25,7 8,33 4,49 17,49 9,36 
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

 
També és rellevant conèixer el percentatge de població amb disminució reconeguda segons 
el seu tipus. L’any 2007 al Vallès Oriental per cada 100 habitants amb disminució el 36,75% 
eren físics motòrics, el 23,48% físics no motòrics, el 16,67% malalts mentals, el 11,08% 
psíquics,  el 6,84% visuals i el 5,19% auditius. 
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Els col·lectius més perjudicats per les dades presentades han estat bàsicament el de les 
dones, joves i els col·lectius en risc d’exclusió social (immigrants, discapacitats, etc). 
Per aquest motiu des de la comarca del Vallès Oriental volem treballar en accions que ens 
permetin millorar l’ocupació, la formació i la qualitat de vida d’aquests ciutadans. Disposem 
d’una xarxa d’entitats de discapacitats que des del 2004 treballar per a millorar la formació i 
inserció laboral d’aquest col·lectiu. També treballem en temes de transició escola treball amb 
la Xarxa TET coordinada des del Consell Comarcal. 
 
Els dispositius d’inserció sociolaboral disseminats per la comarca ajuden a aconseguir 
aquest objectiu de manera molt clara i eficient. Són aquests tècnics i tècniques els que 
orienten i ajuden a la inserció a les persones aturades i també aquelles que es troben en 
situació d’exclusió social. 
També es vol incidir en la sensibilitat del món empresarial cap a aquests col·lectius i d’altres 
aspectes relacionats amb la Responsabilitat Social Corporativa, treballant conjuntament amb 
els municipis i els agents socials i econòmics. 
En relació amb sectors econòmics que es vulguin potenciar en aquests moments, els 
municipis del Vallès Oriental consideren important treballar amb els mercats no sedentaris i 
tot el relacionat amb la seguretat i higiene alimentària. 
 
En aquest sentit, ja fa cert temps, des del Consell Comarcal es disposa d’un observatori a 
nivell comarcal que nodreix d’informació als municipis i agents socials i econòmics de la 
comarca amb la intenció de facilitar i conèixer millor la realitat per actuar en la direcció 
adequada. 
2. Objectiu general i objectius específics del Pla Operatiu. 

 
Objectiu general: 
Obtenir un desenvolupament local de la comarca del Vallès Oriental que permeti generació 
d’ocupació i riquesa. S’incideix especialment en els col·lectius de difícil inserció i en risc 
d’exclusió social (dones, joves, discapacitats, etc). 
Objectius específics: 

1. Treballar en sectors emergents que permetin un desenvolupament territorial a llarg 
termini basat en el canvi de sistema productiu 

2. Millorar l’ocupació de les persones i acompanyar-les en el procés d’orientació i 
inserció 

3. Treballar de manera integral amb col·lectius determinats (discapacitats) 
4. Assolir una inserció de les dones joves superior 
5. Aconseguir un territori socialment responsable  

 
 

3. Enumeració de les actuacions previstes relacionant-les amb les problemàtiques 
socioeconòmiques de la diagnosi  (per a cada actuació cal especificar el codi de l’acció 
i la denominació de l’acció i relacionar-la amb la diagnosi) i especificant l’exercici 
pressupostari en que s’implementarà . 

 
Codi de 
l’acció 

Denominació Justificació 

1 Estudi sobre viabilitat 
estratègica per un centre 
de components per al 
sector de l’automoció a la 
comarca, en el marc de 
l’economia solidària 

En aquests moments de crisi cal recolzar la creació 
de centres de treball que ens permetin la inserció 
d’aquells col·lectius que ha habitualment tenen 
dificultats per aconseguir-ho. Any 2011 

2 Vallès Oriental territori 
socialment responsable 

Al territori del Vallès Oriental existeixen moltes 
empreses amb elevada responsabilitat social. En 
aquest sentit ens interessa com a territori fer aflorar 
aquestes empreses i poder fer accions conjuntes. 
Any 2011 
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3 Sensibilització vers la 
contractació de persones 
amb discapacitat. Foment 
de la formació de 
persones amb 
discapacitat i dels tècnics 
que els atenen. 

Lligat a la creació de l’empresa d’inserció en l’àmbit 
de l’automòbil ja fa cert temps el nostre territori 
disposa d’una xarxa d’entitats (Xarxa Lismivo) que 
treballen en diferents línies d’actuació per les 
persones amb discapacitat. Any 2010-2011 

4 Campanya venda directa El Vallès Oriental és una comarca amb uns mercats 
no sedentaris i fires de gran importància i volum de 
venda. En aquest sentit a iniciativa de diferents 
municipis de la comarca es vol analitzar amb més 
profunditat aquest sector econòmic i generar un grup 
de treball per aportar diferents accions que ajudin a 
valoritzar-los i que els hi aporti qualitat. Any 2011 

5 Programa de formació 
tècnic auxiliar esportiu 
d’activitats lúdiques 

Per donar continuïtat al treball amb el col·lectiu de 
discapacitats també es vol analitzar la possibilitat de 
crear un programa formatiu per aquest col·lectiu que 
permeti una inserció més fàcil al mercat de treball. 
Any 2011 

6 Creació d’ocupació en el 
sector de l’automòbil 

A través de contactes amb empresaris de la 
comarca, del sector de l’automòbil,  es vol arribar a 
crear un centre de treball per a discapacitats. Any 
2011 

7 Coordinació amb xarxa 
LISMIVO 

Aquesta xarxa està en funcionament des de l’any 
2004 i en el moment en que es pugui crear el centre 
de treball en temes d’automòbil caldrà una 
coordinació molt directe entre els membres de la 
xarxa (entitats, ens locals, sindicats, patronals) i el 
centre de treball. Any 2011 

8 Xarxa transició escola 
treball en femení 

Tenint en compte la difícil situació dels joves en el 
món laboral (i especialment de les dones) cal incidir 
especialment en aquests col·lectius. La Xarxa TET fa 
anys que funciona a la nostra comarca i en formen 
part 20 ens locals i els sindicats. Dins d’aquesta 
xarxa es treballarà la  transició escola treball en 
dones joves. Any 2010-2011 

9 Dispositius d’inserció 
sociolaboral 

A la comarca del Vallès Oriental disposem de 
diferents dispositius d’inserció que ens permeten 
oferir un servei d’assessorament i d’inserció als 
ciutadans del territori de manera eficient i amb 
igualtat de condicions. 

10 Antenes observatori 
treball 

Per poder fer anàlisi de la situació socioeconòmica 
actual i sobretot de les línies d’actuació que s’han de 
seguir per poder donar resposta a les necessitats 
dels nostres ciutadans cal conèixer la realitat. Per 
tant es necessita recollir dades i analitzar-les per 
poder prendre decisions. Any 2010-2011 

 
Afegir tantes files com accions es sol·licitin. 
 

4. Descripció del marc de concertació amb els agents socials del territori (identificació dels 
actors i paper de cadascun en el disseny, implementació i avaluació del Pla Operatiu). 
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El marc de concertació està en el pacte territorial per a l’ocupació del Vallès Oriental. 
Aquest pacte compta amb la participació de tots els municipis de la comarca així com dels 
agents socials i econòmics 
Les decisions del pacte es prenen a partir dels seus òrgans de decisió, que són el plenari i 
l’executiva. A l’hora de plantejar el pla operatiu s’ha consensuat entre tots els membres 
participants en aquest pacte. 

 
5. Cronograma general de les actuacions previstes. 

 
Codi de l’acció Denominació Data inici Data finalització 
1 Estudi sobre viabilitat 

estratègica per un 
centre de 
components per al 
sector de l’automoció 
a la comarca, en el 
marc de l’economia 
solidària 

Gener 2011 Desembre 2011 

2 Vallès Oriental 
territori socialment 
responsable 

Gener 2011 Desembre 2011 

3 Sensibilització vers la 
contractació de 
persones amb 
discapacitat. Foment 
de la formació de 
persones amb 
discapacitat i dels 
tècnics que els 
atenen. 

Setembre 2010 Setembre 2011 

4 Campanya venda 
directa 

Gener 2011 Desembre 2011 

5 Programa de 
formació tècnic 
auxiliar esportiu 
d’activitats lúdiques 

Gener 2011 Desembre 2011 

6 Creació d’ocupació 
en el sector de 
l’automòbil 

Gener 2011 Desembre 2011 

7 Coordinació amb 
xarxa LISMIVO 

Gener 2011 Desembre 2011 

8 Xarxa transició 
escola treball en 
femení 

Octubre 2010 Desembre 2011 

9 Dispositius d’inserció 
sociolaboral 

Gener 2010 Desembre 2011 

10 Antenes observatori 
treball 

Gener 2010 Desembre 2011 

 
Afegir tantes files com accions es sol·licitin. 
 

6. Recursos materials i humans previstos per a l’execució de les activitats previstes al Pla 
Operatiu. 

 
Els recursos materials són els tècnics del Consell Comarcal de l’àrea d’estudis, 
desenvolupament local i participació (actualment 10 persones) així com els tècnics dels 
municipis de la comarca i de les entitats empresarials i socials. 
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També comptarem en algunes de les accions del pla operatiu amb el recolzament de 
determinades consultores que ens orientin i ens ajudin en els projectes plantejats. 
Respecte als recursos materials es disposa de les instal·lacions del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental al c. Miquel Ricomà, 46 de Granollers on cada treballador disposa del seu 
espai de treball així com dels recursos necessaris per a desenvolupar correctament la feina. 

 
7. a. Cost total del Pla Operatiu i subvenció sol·licitada per a la seva implementació. 

 
Cost Total 
Acció 1: 12.000 
Acció 2: 12.000 
Acció 3: 12.000 
Acció 4: 12.000 
Acció 5, 6 i 7: 69000 
Acció 8: 131.000 
Acció 9:  
Acció 10: 90.000 

Subvenció sol·licitada 
8400 
8400 
8400 
8400 
51750 
98250 
659194,32 
45000 

 
 
b. Costos desglossats i subvenció sol·licitada de cadascuna de les accions previstes. 
 
Codi de l’acció Denominació Costos Subvenció sol·licitada 
1 Estudi sobre viabilitat 

estratègica per un 
centre de 
components per al 
sector de l’automoció 
a la comarca, en el 
marc de l’economia 
solidària 

12.000 8.400 

2 Vallès Oriental 
territori socialment 
responsable 

12.000 8.400 

3 Sensibilització vers la 
contractació de 
persones amb 
discapacitat. Foment 
de la formació de 
persones amb 
discapacitat i dels 
tècnics que els 
atenen. 

12.000 8.400 

4 Campanya venda 
directa 

12.000 8.400 

5 Programa de 
formació tècnic 
auxiliar esportiu 
d’activitats lúdiques 

30000 22500 

6 Creació d’ocupació 
en el sector de 
l’automòbil 

30000 22500 

7 Coordinació amb 
xarxa LISMIVO 

9000 6750 

8 Xarxa transició 
escola treball en 
femení 

131000 98250 

9 Dispositius d’inserció 1065152,43 659194,32 
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sociolaboral 
10 Antenes observatori 

treball 
90000 45000 

Inserir un quadre amb les dades corresponents. 
 

B. Pla Operatiu: Part específica. 
 

1. Tipus d’acció 2.1.1: Direcció/Coordinació del Pla Operatiu. 
 

a. Objectiu general i objectius específics. 
Objectiu general: Coordinar les diferents accions del pla operatiu plantejat així com fer 
el seguiment del correcte funcionament d’aquestes. 
Objectius específics: 
• Fer d’interlocutor amb tots els dispositius d’inserció de la comarca 
• Treballar conjuntament amb les consultores que desenvoluparan els diferents 

projectes 
• Fer reunions de coordinació, elaborar ordres del dia i actes de les reunions 

 
b. Identificació dels projectes en que intervindrà. 

 
El coordinador intervindrà en els 10 projectes plantejats en el pla operatiu. En el cas 
dels dispositius d’inserció sociolaboral el seu paper serà de recolzament i seguiment 
del pla de treball d’aquests. Encara que els diferents projectes tinguin persones 
responsables que els desenvolupin serà el director/coordinador qui tindrà la visió 
general del pla operatiu i farà les avaluacions i els seguiments oportuns. 

 
c. Per a cada projecte, cal descriure les activitats, els resultats esperats (concrets, 

mesurables i coherents), els destinataris, el percentatge de dedicació, el cost de les 
activitats previstes i les fonts de finançament i els indicadors d’avaluació. 

 
Acció 1: 
Activitats: 
 

• creació grup de treball comarcal públic-privat 
• establiment parametres generals de la proposta de centre 
• elaboració pla viabilitat tècnica i comercial 
• recerca recursos infraestructurals locals 
• aproximació econòmica financera 
• model organitzatiu 
• conclusions i proposta 
• preacord d'impuls del projecte   

 
Resultats esperats: 
 
- Proposta de creació d'un centre especialitzat en components per al sector de l'automoció 
dirigit a persones discapacitades i en situació de risc d'exclusió social.   
- Estudi estratègic per a la viabilitat del potencial centre 
 
Destinataris: 
 

• Empreses del sector de l'automoció i els seus components 
• Entitats locals 
• Agents socials 
• Centres de formació i de treball per a persones discapacitades i persones en risc 

d'exclusió social 
• Empreses d'Inserció 
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Percentatge dedicació: 10% 
 
Cost de les activitats previstes: 
 
12.000 euros 
 
Fonts de finançament: 
 
Departament de Treball (SOC) i recursos propis 
 
Indicadors d’avaluació: 
 

• Nivell de satisfacció amb l’estudi de viabilitat dels participants en el projecte 
• Nivell de satisfacció amb l’estudi del coordinador/director 
• Nombre d’empreses contactades 

 
Acció 2: 
 
Activitats: 
 
Constitució de l'equip de referents del agents socials i institucionals de la comarca amb 
interessos en la temàtica.  
Articular la definició i potencia constitució del CERCLE COMARCAL PER LA RSE 
Desenvolupar les actuacions específiques següents:  
 

• Protocol de treball de la Campanya  
• Recull d'experiències significatives 
•  2 seminaris productius relacionats amb els eixos dels objectius específics 
• Espai virtual disseminació de l'actuació 
• Presentació del Cercle Comarcal per la RSE 

 
Resultats esperats: 
 
- Constitució del grup promotor referent de la RSE a la Comarca en xarxa de cooperació 
pública - privada. 
- Incorporació del concepte de RSE  i dels seus valors agregats en els actuacions empresarials 
del territori. 
-Espai virtual de presentació i visualització de les iniciatives de RSE a la Comarca 
- Generar demandes específiques d'actuacions de futur en aquest camp.   
 
Destinataris: 
 

• Agents socials de la Comarca 
• Empreses del territori 
• Professionals  
• Persones emprenedores 
• Organitzacions socials amb activitat econòmica 

 
Percentatge dedicació: 10% 
 
Cost de les activitats previstes: 12.000 euros 
 
Fonts de finançament: 
 
Departament de Treball (SOC) i recursos propis 
 
Indicadors d’avaluació: 
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• Nivell de satisfacció amb els resultats assolits dels participants en el projecte 
• Nivell de satisfacció amb l’estudi del coordinador/director 
• Nombre d’empreses de la comarca amb exemples de responsabilitat social 

 
Acció 3: 
 
Activitats 
 
Sensibilització: Realització d’una jornada de Responsabilitat Social amb el Sindicat CCOO. Al 
llarg d’aquest acte es comptarà amb una ponència on s’exposarà la Xarxa Lismivo com a 
exemple d’experiència socialment responsable al territori portada a terme per una administració 
pública. Aquest acte adreçat a representants d’empreses permetrà donar a conèixer aquesta 
experiència, a més que es farà entrega als assistents d’un lot de productes de les entitats. La 
pàgina web www.lismivo.cat servirà com a plataforma per fer difusió d’aquest acte i altres que 
organitzi la Xarxa Lismivo (formada per les entitats del Vallès Oriental que es dediquen a la 
inserció laboral de persones amb discapacitat) i/o les entitats que en formen part. 
 
Per una altra banda es realitzarà un estudi que detectarà el nivell de compliment de la LISMI 
per part de les administracions públiques de la comarca del Vallès Oriental, i les necessitats de 
personal discapacitat que tenen aquests organitzacions. Un cop realitzat es farà una 
presentació l’estudi, s’editarà, es farà difusió del mateix i s’aprofitarà l’acte per posar en 
contacte administracions públiques i entitats. Per fer aquest estudi es farà un contracte amb la 
consultora EAI (Estudis i Anàlisis Interdisciplinar) , especialitzada en aquests temes i amb els 
quals ja s’ha treballat anteriorment. 
 
Formació: Publicació del catàleg de Necessitats Formatives de Persones amb Discapacitat i 
dels professionals que els atenen. Aquest document també recollirà tota l’oferta formativa 
existent a la comarca adreçada a aquestes persones, a més de permetre dissenyar la futura 
estratègia d’aquestes entitats de la comarca de forma conjunta. El web www.lismivo.cat servirà 
com a eina de difusió d’aquest catàleg. 
L’organització de sessions formatives adreçades als tècnics de la comarca serà un altra de les 
accions a realitzar: 
 

• Una sessió per als tècnics que facin servir la Intranet del web 
www.lismivo.cat , i recollir també propostes de millora. 

• Dues sessions per als tècnics de les oficines de Treball de la comarca per 
informar sobre el món de la discapacitat i les entitats que s’hi dediquen, així 
com donar a conèixer el circuit d’atenció a aquestes persones dissenyat al 
sí de la Xarxa Lismivo. 

 
Resultats esperats: 
Resultats esperats sensibilització: 
 

• Jornada de sensibilització adreçada a delegats sindicals. 
• Estudi “Nivell de compliment de la LISMI per part de les administracions públiques 

de la comarca del Vallès Oriental”. 
• Jornada de presentació de l’estudi. 
• Utilització del web www.lismivo.cat per part dels integrants de la Xarxa Lismivo. 
• Difusió i coneixement més extensiu de la Xarxa Lismivo, dels seus integrants i les 

activitats que realitza entre empresaris i administracions públiques. 
• Contractacions per part de les administracions públiques de persones amb 

discapacitat. 
Resultats esperats formació: 
 

• Catàleg de Necessitats Formatives de les Persones amb discapacitat i dels 
professionals que els atenen. 

http://www.lismivo.cat/�
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3 sessions formatives adreçades a tècnics que treballen per la inserció laboral de 
persones amb discapacitat: 1 adreçada a tècnics de la Xarxa per tal de conèixer la 
Intranet i les seves possibilitats, i 2 sessions adreçades a tècnics de les oficines de 
Treball de la Generalitat per donar a conèixer el món de la discapacitat, les entitats 
que els atenen i el circuit d’atenció dissenyat a la comarca. 

• Major coneixement de les necessitats formatives del col·lectiu. 
• Major difusió de les accions de formació adreçades a discapacitats. 

 
Destinataris: 
 
Destinataris accions de sensibilització: 
 

• Directes: Administracions públiques (ajuntaments), delegats sindicals 
d’empreses i entitats de la comarca del Vallès Oriental. 

• Indirectes: Persones amb discapacitat de la comarca del Vallès Oriental. 
 
Destinataris accions de formació: Administracions públiques (ajuntaments), empreses,  entitats i 
persones amb discapacitat de la comarca del Vallès Oriental, i els professionals que els atenen 
respecte a la seva inserció laboral. 
 
Percentatge dedicació: 10% 
 
Cost de les activitats previstes: 12.000 euros 
 
Fonts de finançament: 
 
Departament de Treball (SOC) ,recursos propis i Diputació de Barcelona 
 
Indicadors d’avaluació: 
 

• Nivell de satisfacció amb els resultats assolits dels participants en el projecte 
• Nivell de satisfacció del coordinador 
• Nombre de participants en les diferents reunions realitzades 

 
Acció 4: 
 
Activitats 

• Constitució de l'equip de referents claus dels mercats no sedentaris de la Comarca i de 
les explotacions i productors directes potencials implicats. 

• Establir i definir els aspectes específics a promoure de la futur normativa 
• Protocol·litzar el desenvolupament de les actuacions locals de la campanya 
• Establir argumentari clau 
• Elaboració del material d'informació i distribució als mercats no sedentaris claus 
• Realització d'un seminari de presentació i debat 
• Sessió treball agents locals i presentació de panell de propostes d'actuació futura pel 

desenvolupament de la norma a la Comarca. 
 
 
Resultats esperats: 
 
- Constitució del grup   referent dels mercats locals no sedentària i productors directes implicats 
per la futura norma   
- Coneixement sobre la norma i implicacions organitzatives al conjunt dels referents dels 
mercats no sedentaris i àrees de promoció econòmica local de la comarca.    
- Disposar de material informatiu per a l'aplicació normativa 
- Generar demandes específiques d'actuacions de futur en aquest camp.   
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Destinataris: 
 

• Empreses dels mercats no sedentaris 
• Explotacions i productors del  territori de venda directa 
•  Persones emprenedores 
• Àrees de Promoció econòmica local 

 
Percentatge dedicació: 10% 
 
Cost de les activitats previstes: 12.000 euros 
 
Fonts de finançament: 
 
Departament de Treball (SOC) ,recursos propis  
 
Indicadors d’avaluació: 
 

• Nivell de satisfacció amb els resultats assolits dels participants en el projecte 
• Nivell de satisfacció del coordinador 
• Nombre de participants en les diferents reunions realitzades 
• Nombre d’accions plantejades 
• Nombre d’accions iniciades 

 
Acció 5, 6 i 7: 
 
Activitats: 

1.  Lúdiques: 
 

• Disseny de  l’acció formativa. Novembre – Desembre 2010. 
• Contactes amb entitats de l’àmbit lúdic esportiu. Gener - Febrer 2011. 
• Contactes amb ajuntaments de la comarca. Gener- Febrer 2011. 
• Recerca de les instal·lacions necessàries per realitzar l’acció. Març – Abril 2011. 
• Selecció del personal que impartirà el programa. Maig - Juliol 2011. 
• Selecció dels alumnes de l’acció. Maig - Juliol 2011. 
• Sol·licitud de les subvencions necessàries per poder organitzar l’acció. Octubre 

2010- Desembre 2011. 
• Execució de la primera fase de l’acció. Setembre – Desembre 2011. 

 
2. Creació d’ocupació al Sector Automobilístic: 

• Realització un estudi de viabilitat sobre la creació d’una empresa d’inserció per a 
persones amb discapacitat al Vallès Oriental. Setembre – Desembre 2010. 

• Seguiment de l’estudi de viabilitat. Setembre 2010 – Desembre 2011. 
• Contactes amb empreses del sector automobilístic de la comarca que poden crear 

ocupació: Linde Wiemann, Freudenberg Telas Sin Tejer, Ficosa, ITW. Novembre 
2010 – Març 2011. 

• Implicació  dels ajuntaments de la comarca en l’execució del projecte. Novembre 
2010 – Març 2011. 

• Creació d’una empresa d’inserció que proporcioni ocupació a persones amb 
discapacitat. Novembre 2010 – Juliol 2011. 

• Sol·licitud de les subvencions necessàries per poder crear l’empresa. Novembre 
2010 – Juliol 2011. 

• Selecció  dels candidats susceptibles d’ocupar els llocs de treball creats a 
l’empresa d’inserció. Setembre – Desembre 2011. 

• Selecció de  les empreses que oferiran ocupació. Setembre – Desembre 2011. 
 
Resultats esperats sensibilització: 
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• Jornada de sensibilització adreçada a delegats sindicals. 
• Estudi “Nivell de compliment de la LISMI per part de les administracions públiques 

de la comarca del Vallès Oriental”. 
• Jornada de presentació de l’estudi. 
• Utilització del web www.lismivo.cat per part dels integrants de la Xarxa Lismivo. 
• Difusió i coneixement més extensiu de la Xarxa Lismivo, dels seus integrants i les 

activitats que realitza entre empresaris i administracions públiques. 
• Contractacions per part de les administracions públiques de persones amb 

discapacitat. 
  
Resultats esperats formació: 

• Catàleg de Necessitats Formatives de les Persones amb discapacitat i dels 
professionals que els atenen. 
3 sessions formatives adreçades a tècnics que treballen per la inserció laboral de 
persones amb discapacitat: 1 adreçada a tècnics de la Xarxa per tal de conèixer la 
Intranet i les seves possibilitats, i 2 sessions adreçades a tècnics de les oficines de 
Treball de la Generalitat per donar a conèixer el món de la discapacitat, les entitats 
que els atenen i el circuit d’atenció dissenyat a la comarca. 

• Major coneixement de les necessitats formatives del col·lectiu. 
• Major difusió de les accions de formació adreçades a discapacitats. 

 
Destinataris: 
 

1. Beneficiaris Programa de Formació Tècnica Auxiliar Esportiu i d’Activitats 
Lúdiques: Persones amb discapacitat aturades de 16 a 25 anys amb necessitats 
educatives especials i dificultats d’inserció sociolaboral. 

2. Beneficiaris Creació d’ocupació al sector de l’automòbil: Persones amb discapacitat  
aturades en edat laboral amb un nivell d’adquisició d’hàbits sociolaborals suficient 
com per incorporar-se al món del treball. 

 
Percentatge dedicació: 30% 
 
Cost de les activitats previstes:  69000 
 
Fonts de finançament: 
 
Departament de Treball (SOC) ,recursos propis  
 
Indicadors d’avaluació: 
 

• Nivell de satisfacció amb els resultats assolits dels participants en el projecte 
• Nivell de satisfacció del coordinador 
• Nombre de participants en les diferents reunions realitzades 
• Nombre d’accions plantejades 
• Nombre d’accions iniciades 

 
Acció 8: 
 
Activitats: 
 
Es tracta d’un conjunt d’accions  a desenvolupar en xarxa i de forma complementaria i 
interelacionada que posicionin i millorin els interessos de les dones joves vers altres tipus 
d'activitat ocupacional o són de caràcter innovador i de futur ocupacional. 
 

• Constitució grup específic de gènere dins de la Xarxa TET. 
• Identificació col·lectiu diana: dones joves en procés d'orientació i de formació 

professional a la Comarca.    
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• Identificació d'espais laborals  i activitats potencials a on les dones estan 
subrepresentades. 

• Mòdul d’orientació i sensibilització - guia d'oportunitats en igualtat de gènere  per a IES 
- FP a la comarca.  

• Edició guia formativa de la comarca 
•  Pla de visites : CONEIXER PER DECIDIR , a empreses significatives de la Comarca, i 

a empreses promogudes i o liderades per dones,  i una campanya itinerant de 
presentació d'experiències personals i reals de dones en el món del treball. 

• Desenvolupament i promoció i activació del marc virtual foro 2.0 entre empreses i 
dones en processos d'orientació i de formació professional  

• Punt de trobada - Fira: posada en comú de les ofertes i oportunitas per a les dones en 
situació d’atur i  en procés de recerca activa d'ocupació i en procés d'orientació i de 
formació professional. 

•  Previsió dispositiu  per a la mobilitat 
• Avaluació i seguiment 

 
Resultats esperats: 
 

• Millor coneixement de les dones de l’oferta formativa 
• Millorar les capacitats d’aquestes dones 
• Assolir una millor formació 

 
Destinataris: 

• Dones joves en general de la comarca  
• Dones en procés o amb voluntat d'orientació i de formació professional  
• Entitats participants en el marc de la Xarxa TET - Consell Comarcal 
• Associació dones 
• Dones empresàries i directives  del territori 
• Teixit empresarial i agents socials comarcals 
• Centres de formació 

 
Percentatge dedicació: 10% 
 
Cost de les activitats previstes:  2010 (17.000) 2011 (114.000) 
 
Fonts de finançament: Departament de Treball (SOC) ,recursos propis, Diputació de Barcelona  
 
Indicadors d’avaluació: 

• Nivell de satisfacció amb els resultats assolits dels participants en el projecte 
• Nivell de satisfacció del coordinador 
• Nombre de participants en les diferents reunions realitzades 
• Nombre d’accions plantejades 
• Nombre d’accions iniciades 

 
Acció 9: 
 
Activitats: 

• Establir maneres de treballar estandaritzades que permetin oferir el mateix servei a 
qualsevol ciutadà de la comarca 

• Oferir un servei de qualitat 
• Millorar els canals de comunicació entre els diferents dispositius d’inserció sociolaboral 
• Compartir les diferents ofertes laborals així com els diferents demandants d’ocupació 

 
Resultats esperats: 
 

• Accés igualitari per a tots els usuaris del territori 
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• Servei universal per a tots els ciutadans de la comarca 
• Establir protocols similars de funcionament entre els diferents serveis 

 
Destinataris: 

• Aturats de la comarca  
• Persones en risc d’exclusió social  

 
Percentatge dedicació: 10% 
 
Cost de les activitats previstes: 865152,43  
 
Fonts de finançament: 
 
Departament de Treball (SOC) ,recursos propis, Diputació 
 
Indicadors d’avaluació: 
 

• Nivell de satisfacció amb els resultats assolits dels participants en el projecte 
• Nivell de satisfacció del coordinador 
• Nombre de participants en les diferents reunions realitzades 

 
Acció 10: 
 
Activitats: 
 
1. Elaborar ítems i recollir fonts de dades locals, aprofundint en el coneixement de la realitat 
socioeconòmica del territori. Per això es redacten de manera mensual i trimestral butlletins amb 
l’anàlisi de les principals dades de mercat de treball i activitat econòmica. 
2. Donar suport i oferir eines estratègiques al territori d’acord a les seves potencialitats i 
oportunitats. Amb aquest objectiu s’elaboren estudis i anàlisis sobre la realitat comarcal: 
informes anuals de conjuntura econòmica de la comarca, previsions d’evolució comarcal, etc, 
anàlisis monogràfiques sectorials (que es difonen a través de la revista semestral 
L’Observatori) 
3. Recollir i actualitzar informació sobre els recursos formatius i d'ocupació, entre d’altres, per 
tal de conèixer-ho. 
4. Actualització i manteniment del lloc web propi de l’Observatori de Desenvolupament Local, 
htpp://www.lobservatori.net, com a espai de suport i difusió de tot el que s’elabora i treballa des 
de l’Observatori. Per això es potencia facilitar l’accés i difusió de la informació sociolaboral i 
econòmica als agents comarcals i al públic en general que ho necessitin.  
5. Atendre i respondre les sol·licituds d’informació i demandes fetes a l’Observatori o al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
6. Coordinació i seguiment del treball fet per part del Comitè de conjuntura del Vallès Oriental, 
grup d’experts del territori, representants de diversos àmbits (empresarial, administració local, 
agents socials, etc) que participen en el seguiment dels informes de conjuntura econòmica i 
amb les seves aportacions ajuden al plantejament de les diferents línies de treball i les 
prioritzacions a seguir des de l’Observatori. 
 
Resultats esperats: 
 

• Millor coneixement del nostre territori 
• Millora en la presa de decisions 

 
Destinataris: 
 
‐ Els tècnics municipals de la comarca que podran trobar o que sol·liciten dades i anàlisis 

que els permetin conèixer en major mesura la realitat dels seus municipis. 
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‐ Responsables polítics que troben informació diagnòstica de la comarca que els  permet 
planificar el model territorial i les polítiques públiques que volen dur a terme 

‐ Per altra banda, trobem 
- públic en general, persones que busquen informació sobre:  formació, estadístiques 

de demografia, mercat de treball i activitat econòmica, o sobre els serveis d’inserció laboral 
i enllaços que els puguin ser d’interès 

- empreses que busquen informació sobre esdeveniments empresarials i estudis sobre 
economia i mercat de treball 

 
Percentatge dedicació: 10% 
 
Cost de les activitats previstes:  45.000 (2010) 45.000 (2011) 
 
Fonts de finançament: SOC, Diputació i fons propis 
 
Indicadors d’avaluació: 
 

• Nivell de satisfacció amb els resultats assolits dels participants  
• Nivell de satisfacció del coordinador 
• Nombre de participants en les diferents reunions realitzades 
• Nombre de publicacions fetes 
• Nombre de noves publicacions realitzades 

 
d. Cronograma d’execució de cada projecte. 

 
Acció 1: 
 

• creació grup de treball comarcal públic-privat: gener 2011 
• establiment parametres generals de la proposta de centre: gener-febrer 2011 
• elaboració pla viabilitat tècnica i comercial:  febrer-abril 2011 
• recerca recursos infraestructurals locals : abril 2011 
• aproximació econòmica financera: maig-juny 2011 
• model organitzatiu: juliol - octubre 2011 
• conclusions i proposta: novembre 2011 
• preacord d’impuls del projecte: desembre 2011 

 
Acció 2: 

• constitució equip referent: nov 2010 
• protocol campanya : desembre 2010 
• espai virtual : febrer : 2011 
• identificació experiències: febrer - abril 2011 
• seminaris productius : maig - juny 2011 
•  presentació cercle comarcal per la rse: juliol 2011 

 
Acció 3: 
Calendari i fases d’execució sensibilització. 
 

• Jornada se sensibilització adreçada a delegats sindicals. Abril 2010. 
• Estudi “Nivell de compliment de la LISMI per part de les administracions públiques 

de la comarca del Vallès Oriental”. Juliol – Desembre 2010. 
• Jornada de presentació de l’estudi. Gener – Febrer 2011. 
• Utilització del web www.lismivo .cat per part dels integrants de la Xarxa Lismivo. 

Gener 2010 – Desembre 2011. 
 
Calendari i fases d’execució formació. 
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• Catàleg de Necessitats Formatives de les Persones amb discapacitat i dels 
professionals que els atenen. Gener 2010 – Desembre 2011. 

• 3 sessions formatives adreçades a tècnics que treballen per la inserció laboral de 
persones amb discapacitat: 
- 1 adreçada a tècnics de la Xarxa per tal de conèixer la Intranet i les seves 
possibilitats. Novembre – Desembre 2010. 
-  2 sessions adreçades a tècnics de les oficines de Treball de la Generalitat per donar 
a conèixer el món de la discapacitat, les entitats que els atenen i el circuit d’atenció 
dissenyat a la comarca. Maig – Desembre 2011. 

 
Acció 4: 

• constitució equip referent: gener 2011 
• protocol campanya : febrer  2011 
• elaboració potencial cens empresarial per territoris : març maig 2011      
• presentació de la campanya : maig 2011   
• desenvolupament accions de disseminació en els mercats i productors : maig - juliol 

2011( d'acord amb el propi calendari local ) 
•  presentació conclusions i demandes generades : octubre 2011 

 
Acció 5,6 i 7: 

3. Cronograma d’execució Programa de Formació Tècnica Auxiliar Esportiu i d’Activitats 
Lúdiques: 

 
• Disseny de  l’acció formativa. Novembre – Desembre 2010. 
• Contactes amb entitats de l’àmbit lúdic esportiu. Gener - Febrer 2011. 
• Contactes amb ajuntaments de la comarca. Gener- Febrer 2011. 
• Recerca de les instal·lacions necessàries per realitzar l’acció. Març – Abril 2011. 
• Selecció del personal que impartirà el programa. Maig - Juliol 2011. 
• Selecció dels alumnes de l’acció. Maig - Juliol 2011. 
• Sol·licitud de les subvencions necessàries per poder organitzar l’acció. Octubre 

2010- Desembre 2011. 
• Execució de la primera fase de l’acció. Setembre – Desembre 2011. 

 
4. Cronograma d’execució creació d’ocupació al Sector Automobilístic: 

 
• Realització un estudi de viabilitat sobre la creació d’una empresa d’inserció per a 

persones amb discapacitat al Vallès Oriental. Setembre – Desembre 2010. 
• Seguiment de l’estudi de viabilitat. Setembre 2010 – Desembre 2011. 
• Contactes amb empreses del sector automobilístic de la comarca que poden crear 

ocupació: Linde Wiemann, Freudenberg Telas Sin Tejer, Ficosa, ITW. Novembre 
2010 – Març 2011. 

• Implicació  dels ajuntaments de la comarca en l’execució del projecte. Novembre 
2010 – Març 2011. 

• Creació d’una empresa d’inserció que proporcioni ocupació a persones amb 
discapacitat. Novembre 2010 – Juliol 2011. 

• Sol·licitud de les subvencions necessàries per poder crear l’empresa. Novembre 
2010 – Juliol 2011. 

• Selecció  dels candidats susceptibles d’ocupar els llocs de treball creats a 
l’empresa d’inserció. Setembre – Desembre 2011. 

• Selecció de  les empreses que oferiran ocupació. Setembre – Desembre 2011. 
 

5. Cronograma d’execució Coordinació amb la Xarxa Lismivo: 
 

• Setembre 2010 – Desembre 2011. 
 
Acció 8: 
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Al llarg del 2010-2011 
 
Acció 9: 
Al llarg del 2010-2011 
 
Acció 10: 
Les publicacions i informes de l’observatori es van elaborant al llarg de tot l’any. 
 

e. Instruments i infraestructures de que disposarà. 
 
Els espais i les infraestructures del Consell Comarcal. Els instruments estaran en relació a les 
necessitats plantejades i seran posat a la disposició del director/coordinador en el moment en 
que siguin necessaris. 
 
 

2. Tipus d’acció 2.1.2: Accions de foment del desenvolupament local i territorial. 
 
1.  
Denominació de l’acció: "VIABILITAT ESTRATÈGICA PER UN CENTRE DE COMPONENTS 
PER AL SECTOR DE L'AUTOMOCIÓ A LA COMARCA, EN EL MARC DE L'ECONOMIA 
SOLIDARIA"  
 
2.Objectiu general i objectius específics:  
General:  
ANALITZAR  la viabilitat territorial per a la implantació d'un centre de treball comarcal per a 
persones en risc d'exclusió social i persones discapacitades especialitzat en components per al 
sector de l'automoció 
Específics:  

• Identificar espais i agents potencialment interessats en el impuls i promoció d'un centre 
especialitzat d'acord amb l'objectiu estratègic. 

• Realitzar una radiografia de les iniciatives comarcals existents en aquesta temàtica. 
• Dissenyar el pla de viabilitat tècnica i comercial 
• Dissenyar el pla de viabilitat econòmica i financera 
• Establir els paràmetres i condicions de titularitat, organitzatives i estructurals del centre 

 
3.Metodologia: 
D'acord amb un protocol informal  previ d'intencions amb referents del sector de l'automoció i 
de la fabricació de components el procés de viabilitat s'estructura com una seqüència d'anàlisi 
d'oportunitats i reptes de caràcter local El desenvolupament de l'estudi es portarà a terme en un 
procés consecutiu d'actuacions específiques de recerca, mitjançant la implicació dels agent 
econòmics locals, les persones emprenedores joves identificades i proposades d'acord als 
paràmetres establerts i l'expertesa del teixit emprenedor i assessor en temes d'empreneduria 
tant públic com privat del territori 

• creació grup de treball comarcal públic-privat 
• establiment paràmetres generals de la proposta de centre 
• elaboració pla viabilitat tècnica i comercial 
• recerca recursos infraestructurals locals 
• aproximació econòmica financera 
• model organitzatiu 
• conclusions i proposta 
• preacord d'impuls del projecte   

 
4.Resultats esperats: 
- Proposta de creació d'un centre especialitzat en components per al sector de l'automoció 
dirigit a persones discapacitades i en situació de risc d'exclusió social.   
- Estudi estratègic per a la viabilitat del potencial centre 
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5.Calendari i fases d’execució: 
• creació grup de treball comarcal públic-privat: gener 2011 
• establiment parametres generals de la proposta de centre: gener-febrer 2011 
• elaboració pla viabilitat tècnica i comercial:  febrer-abril 2011 
• recerca recursos infraestructurals locals : abril 2011 
• aproximació econòmica financera: maig-juny 2011 
• model organitzatiu: juliol - octubre 2011 
• conclusions i proposta: novembre 2011 

preacord d'impuls del projecte : desembre 2011 
 
6.Destinataris: 

• Empreses del sector de l'automoció i els seus components 
• Entitats locals 
• Agents socials 
• Centres de formació i de treball per a persones discapacitades i persones en risc 

d'exclusió social 
• Empreses d'Inserció 

7.Identificació de l’empresa o la persona física que es proposa per fer el servei:  
 
2 
 
 Denominació de l’acció: "VALLÈS ORIENTAL TERRITORI SOCIALMENT RESPONSABLE "  
 
2.Objectiu general i objectius específics:  
General:  
 Impulsar el concepte de Responsabilitat Social Empresarial al si de les empreses i 
organitzacions socials amb activitat econòmica a la comarca 
Específics:  

• Posar en valor el concepte de RSE com instrument de millora empresarial i de qualitat 
en el món del treball. 

• Capitalitzar les iniciatives de RSE existents al territori com a mirall de les seves 
possibilitats per al teixit productiu comarcal. 

•  Promoure específicament en el marc de la RSE : els principis d'equitat entre homes i 
dones al si de les empreses, la sostenibilitat, el treball en xarxa , la recerca i la gestió 
del coneixement 

3.Metodologia: 
 
Constitució de l'equip de referents del agents socials i institucionals de la comarca amb 
interessos en la temàtica.  
Articular la definició i potencia constitució del CERCLE COMARCAL PER LA RSE 
Desenvolupar les actuacions específiques següents:  

• Protocol de treball de la Campanya  
• Recull d'experiències significatives 
•  2 seminaris productius relacionats amb els eixos dels objectius específics 
• Espai virtual disseminació de l'actuació 
• Presentació del Cercle Comarcal per la RSE 

4.Resultats esperats: 
- Constitució del grup promotor referent de la RSE a la Comarca en xarxa de cooperació 
pública - privada. 
- Incorporació del concepte de RSE  i dels seus valors agregats en els actuacions empresarials 
del territori. 
-Espai virtual de presentació i visualització de les iniciatives de RSE a la Comarca 
- Generar demandes específiques d'actuacions de futur en aquest camp.   
 
5.Calendari i fases d’execució: 

• constitució equip referent: nov 2010 
• protocol campanya : desembre 2010 
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• espai virtual : febrer : 2011 
• identificació experiències: febrer - abril 2011 
• seminaris productius : maig - juny 2011 
•  presentació cercle comarcal per la rse: juliol 2011 

 
6.Destinataris: 

• Agents socials de la Comarca 
• Empreses del territori 
• Professionals  
• Persones emprenedores 
• Organitzacions socials amb activitat econòmica 

 
7.Identificació de l’empresa o la persona física que es proposa per fer el servei:  
 
3 
Denominació de l’acció: " SENSIBILITZACIÓ VERS LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES  
AMB DISCAPACITAT. FOMENT DE LA FORMACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I 
DELS TÈCNICS QUE ELS ATENEN "  
 
2.Objectiu general i objectius específics:  
General:  
Impulsar la inserció laboral de persones amb discapacitat 
Específics Sensibilització:  

• Donar a conèixer les entitats que es dediquen a la inserció laboral de persones 
amb discapacitat i el seu funcionament. 

• Posar en contacte entitats amb delegats d’empreses de la comarca. 
• Conèixer el compliment de la LISMI per part de les administracions públiques 

de la comarca del Vallès Oriental. 
• Fer difusió de les necessitats de personal discapacitat que tenen les 

administracions públiques. 
• Fomentar la contractació de personal per part d’aquestes organitzacions. 
• Mantenir el web www.lismivo.cat com a eina de sensibilització i afavoridor de la  

contractació de persones amb discapacitat. 
 
Específics Formació:  
 

• Crear una guia de necessitats formatives de persones amb discapacitat. 
• Crear una estratègia de treball vers la formació de persones amb discapacitat. 
• Proporcionar eines de treball als tècnics que atenen persones amb 

discapacitat. 
 
3.Metodologia: 
Metodologia sensibilització: Realització d’una jornada de Responsabilitat Social amb el Sindicat 
CCOO. Al llarg d’aquest acte es comptarà amb una ponència on s’exposarà la Xarxa Lismivo 
com a exemple d’experiència socialment responsable al territori portada a terme per una 
administració pública. Aquest acte adreçat a representants d’empreses permetrà donar a 
conèixer aquesta experiència, a més que es farà entrega als assistents d’un lot de productes de 
les entitats. La pàgina web www.lismivo.cat servirà com a plataforma per fer difusió d’aquest 
acte i altres que organitzi la Xarxa Lismivo (formada per les entitats del Vallès Oriental que es 
dediquen a la inserció laboral de persones amb discapacitat) i/o les entitats que en formen part. 
Per una altra banda es realitzarà un estudi que detectarà el nivell de compliment de la LISMI 
per part de les administracions públiques de la comarca del Vallès Oriental, i les necessitats de 
personal discapacitat que tenen aquests organitzacions. Un cop realitzat es farà una 
presentació l’estudi, s’editarà, es farà difusió del mateix i s’aprofitarà l’acte per posar en 
contacte administracions públiques i entitats. Per fer aquest estudi es farà un contracte amb la 
consultora EAI (Estudis i Anàlisis Interdisciplinar) , especialitzada en aquests temes i amb els 
quals ja s’ha treballat anteriorment. 

http://www.lismivo.cat/�
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Metodologia formació: Publicació del catàleg de Necessitats Formatives de Persones amb 
Discapacitat i dels professionals que els atenen. Aquest document també recollirà tota l’oferta 
formativa existent a la comarca adreçada a aquestes persones, a més de permetre dissenyar la 
futura estratègia d’aquestes entitats de la comarca de forma conjunta. El web www.lismivo.cat 
servirà com a eina de difusió d’aquest catàleg. 
L’organització de sessions formatives adreçades als tècnics de la comarca serà un altra de les 
accions a realitzar: 

• Una sessió per als tècnics que facin servir la Intranet del web 
www.lismivo.cat , i recollir també propostes de millora. 

• Dues sessions per als tècnics de les oficines de Treball de la comarca per 
informar sobre el món de la discapacitat i les entitats que s’hi dediquen, així 
com donar a conèixer el circuit d’atenció a aquestes persones dissenyat al 
sí de la Xarxa Lismivo. 

 
4.Resultats esperats: 
Resultats esperats sensibilització: 

• Jornada de sensibilització adreçada a delegats sindicals. 
• Estudi “Nivell de compliment de la LISMI per part de les administracions públiques 

de la comarca del Vallès Oriental”. 
• Jornada de presentació de l’estudi. 
• Utilització del web www.lismivo.cat per part dels integrants de la Xarxa Lismivo. 
• Difusió i coneixement més extensiu de la Xarxa Lismivo, dels seus integrants i les 

activitats que realitza entre empresaris i administracions públiques. 
• Contractacions per part de les administracions públiques de persones amb 

discapacitat. 
 
Resultats esperats formació: 

• Catàleg de Necessitats Formatives de les Persones amb discapacitat i dels 
professionals que els atenen. 
3 sessions formatives adreçades a tècnics que treballen per la inserció laboral de 
persones amb discapacitat: 1 adreçada a tècnics de la Xarxa per tal de conèixer la 
Intranet i les seves possibilitats, i 2 sessions adreçades a tècnics de les oficines de 
Treball de la Generalitat per donar a conèixer el món de la discapacitat, les entitats que 
els atenen i el circuit d’atenció dissenyat a la comarca. 

• Major coneixement de les necessitats formatives del col·lectiu. 
• Major difusió de les accions de formació adreçades a discapacitats. 

 
5.Calendari i fases d’execució: 
 
Calendari i fases d’execució sensibilització. 
 

• Jornada se sensibilització adreçada a delegats sindicals. Abril 2010. 
• Estudi “Nivell de compliment de la LISMI per part de les administracions públiques 

de la comarca del Vallès Oriental”. Juliol – Desembre 2010. 
• Jornada de presentació de l’estudi. Gener – Febrer 2011. 
• Utilització del web www.lismivo .cat per part dels integrants de la Xarxa Lismivo. 

Gener 2010 – Desembre 2011. 
 
Calendari i fases d’execució formació. 
 

• Catàleg de Necessitats Formatives de les Persones amb discapacitat i dels 
professionals que els atenen. Gener 2010 – Desembre 2011. 

• 3 sessions formatives adreçades a tècnics que treballen per la inserció 
laboral de persones amb discapacitat: 
‐ 1 adreçada a tècnics de la Xarxa per tal de conèixer la Intranet i les 

seves possibilitats. Novembre – Desembre 2010. 
‐ 2 sessions adreçades a tècnics de les oficines de Treball de la 

http://www.lismivo.cat/�
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Generalitat per donar a conèixer el món de la discapacitat, les entitats 
que els atenen i el circuit d’atenció dissenyat a la comarca. Maig – 
Desembre 2011. 

 
6.Destinataris: 
 
Destinataris accions de sensibilització: 
 

• Directes: Administracions públiques (ajuntaments), delegats sindicals 
d’empreses i entitats de la comarca del Vallès Oriental. 

• Indirectes: Persones amb discapacitat de la comarca del Vallès Oriental. 
•  

Destinataris accions de formació: Administracions públiques (ajuntaments), empreses,  entitats i 
persones amb discapacitat de la comarca del Vallès Oriental, i els professionals que els atenen 
respecte a la seva inserció laboral. 
 
7.Identificació de l’empresa o la persona física que es proposa per fer el servei:  
 
4 
Denominació de l’acció: "CAMPANYA VENDA DIRECTA"  
 
2.Objectiu general i objectius específics:  
 
General:  
 
Desenvolupar les potencialitats econòmiques i ocupacionals del futur decret que regularà la 
venda directa i els mercats no sedentaris a la comarca 
 
Específics:  
 

•  Estructurar una resposta de qualitat als requisits i aspectes normatius per a l'aplicació 
del decret que regular la venda directa de productes als consumidors. 

•  Preparar als potencials col·lectius dels mercats no sedentaris i productors directes per 
fer front als nous requeriments. 

•  Promoure específicament  l'aplicació del Decret en els productor directes en lligam 
amb els espais del mercats no sedentaris de la Comarca 

 
3.Metodologia: 
 

• Constitució de l'equip de referents claus dels mercats no sedentaris de la Comarca i de 
les explotacions i productors directes potencials implicats. 

• Establir i definir els aspectes específics a promoure de la futur normativa 
• Protocol·litzar el desenvolupament de les actuacions locals de la campanya 
• Establir argumentari clau 
• Elaboració del material d'informació i distribució als mercats no sedentaris claus 
• Realització d'un seminari de presentació i debat 
• Sessió treball agents locals i presentació de panell de propostes d'actuació futura pel 

desenvolupament de la norma a la Comarca. 
 
4.Resultats esperats: 
 
- Constitució del grup referent dels mercats locals no sedentària i productors directes implicats 
per la futura norma   
- Coneixement sobre la norma i implicacions organitzatives al conjunt dels referents dels 
mercats no sedentaris i àrees de promoció econòmica local de la comarca.    
- Disposar de material informatiu per a l'aplicació normativa 
- Generar demandes específiques d'actuacions de futur en aquest camp.   
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5.Calendari i fases d’execució: 

• constitució equip referent: gener 2011 
• protocol campanya : febrer  2011 
• elaboració potencial cens empresarial per territoris : març maig 2011      
• presentació de la campanya : maig 2011   
• desenvolupament accions de disseminació en els mercats i productors : maig - juliol 

2011( d'acord amb el propi calendari local ) 
•  presentació conclusions i demandes generades : octubre 2011 

 
6.Destinataris: 

• Empreses dels mercats no sedentaris 
• Explotacions i productors del  territori de venda directa 
•  Persones emprenedores 
• Àrees de Promoció econòmica local 

 
7.Identificació de l’empresa o la persona física que es proposa per fer el servei:  
 
 
Per tal d’acreditar la solvència tècnica i professional de l’empresa o persona física que es 
proposa per a fer el servei, caldrà presentar conjuntament amb la sol·licitud la documentació 
següent: 
  
- Còpia compulsada de l’alta de l’IAE de l’empresa o persona física, i/o declaració censal d’alta 
o modificació.  
- Còpia compulsada de l’escriptura de constitució, amb les modificacions dels estatuts o altres 
documents fundacionals.  
- Memòria-curriculum dels treballs realitzats per l’empresa o persona física.  
- Currículum dels experts concrets que faran l’acció.  
 

3. Tipus d’acció 2.2.1. Accions de suport a les persones. 
 

‐ Accions de formació integrada: 
 

a. Denominació de l’acció: 
1. PROGRAMA DE FORMACIÓ TÈCNICA AUXILIAR ESPORTIU I D’ACTIVITATS 

LÚDIQUES. 
2. CREACIÓ D’OCUPACIÓ AL SECTOR DE L’AUTOMÒBIL. 
3. COORDINACIÓ AMB LA XARXA LISMIVO. 

 
b. Objectiu general i objectius específics. 

Objectiu general: Crear ocupació adreçada a persones amb discapacitat. 
1. Objectius específics Programa de Formació Tècnica Auxiliar Esportiu i d’Activitats 

Lúdiques: 
• Afavorir la formació de persones amb discapacitat. 
• Dissenyar l’acció formativa. 
• Contactar amb entitats de l’àmbit lúdic esportiu. 
• Contactar amb ajuntaments de la comarca. 
• Recerca de les instal·lacions necessàries per realitzar l’acció. 
• Seleccionar el personal que impartirà el programa. 
• Seleccionar els alumnes de l’acció. 
• Sol·licitar les subvencions necessàries per poder organitzar l’acció. 
• Impartir la primera fase de l’acció. 

2. Objectius específics creació d’ocupació al sector de l’automòbil. 
• Realitzar un estudi de viabilitat sobre la creació d’una empresa d’inserció per a 

persones amb discapacitat al Vallès Oriental. 
• Fer seguiment de l’estudi de viabilitat. 
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• Contactar amb empreses del sector automobilístic de la comarca que poden 
crear ocupació: Linde Wiemann, Freudenberg Telas sin tejer, Ficosa, ITW. 

• Implicar els ajuntaments de la comarca en l’execució del projecte. 
• Crear una empresa d’inserció que proporcioni ocupació a persones amb 

discapacitat. 
• Sol·licitar les subvencions necessàries per poder crear l’empresa. 
• Seleccionar els candidats susceptibles d’ocupar els llocs de treball creats a 

l’empresa d’inserció. 
• Seleccionar les empreses que oferiran ocupació. 

3. Objectius específics coordinació Xarxa Lismivo. 
• Coordinació amb professionals i tècnics de la xarxa i de les entitats que en 

formen part per tal d’aprofitar les sinèrgies sorgides arrel de la feina feta en 
aquesta agrupació d’organitzacions. 

• Emmarcar les accions proposades a les següents línies estratègiques de la 
Xarxa Lismivo: 

 Programa de Formació Tècnica Auxiliar Esportiu i d’Activitats Lúdiques 
a la línia estratègica de Formació. 

 Creació d’Ocupació al sector de l’automòbil a la línia estratègica 
Incorporació a l’Empresa Ordinària. 
 

c. Tipologia de beneficiaris/Perfil d’entrada. 
3. Beneficiaris Programa de Formació Tècnica Auxiliar Esportiu i d’Activitats 

Lúdiques: Persones amb discapacitat aturades de 16 a 25 anys amb necessitats 
educatives especials i dificultats d’inserció sociolaboral. 

4. Beneficiaris Creació d’ocupació al sector de l’automòbil: Persones amb 
discapacitat  aturades en edat laboral amb un nivell d’adquisició d’hàbits 
sociolaborals suficient com per incorporar-se al món del treball. 
 

d. Nombre de beneficiaris. 
1. Beneficiaris Programa de Formació Tècnica Auxiliar Esportiu i d’Activitats 

Lúdiques: 10. 
2. Beneficiaris Creació d’Ocupació al Sector Automobilístic: 10. 

 
e. Especialitat. 

Monitor Esportiu i d’Activitats Lúdiques. 
 

f. Nombre d’hores (desglossades en formació i pràctiques, si s’escau). 
1. El nombre d’hores de l’acció formativa  estarà distribuït el 50% en hores teòriques 

i el 50% en hores de pràctiques. 
 

g. Programa formatiu (descripció dels mòduls, metodologia, etc.) 
1. Mòduls i metodologia Programa de Formació Tècnica Auxiliar Esportiu i 

d’Activitats Lúdiques: 
• Mòduls assignatures bàsiques: càlcul, tècniques d’estudi, català, castellà, 

dinàmica de grups, Informàtica. 
• Mòdul d’assignatures aplicades a l’esport: reglamentació, història de l’esport, 

esdeveniments esportius, preparació de sessions esport adaptat, primers auxilis, 
higiene esportiva, anatomia, dietètica i nutrició, psicologia esportiva. 

• Mòdul de jocs, activitats lúdiques i esportives: Jocs, psicomotricitat terapèutica, 
activitats físiques amb gent gran, auxiliar administratiu, activitats aquàtiques. 

• Teoria de les pràctiques: Educació física, psicomotricitat terapèutica. 
• Metodologia: 

Les assignatures exposades anteriorment s’impartiran a les diferents fases de 
l’acció, que seran les següents: 

Fase 1: Coneixement de l’entorn. Setembre – Desembre 2011. 
Fase 2: Inici de pràctiques . Gener – febrer 2012. 
Fase 3: Pràctiques I. Març – Abril 2012. 
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Fase 4: Pràctiques II. Maig – Juny 2012. 
 

2. Metodologia Creació d’ocupació al sector de l’automòbil: 
 

Un cop realitzat l’estudi de viabilitat es valorarà quines fórmules són les més adequades per  a 
la creació d’ocupació en funció de les necessitats de les empreses col·laboradores: creació de 
l’empresa d’inserció, creació d’un CET (Centre Especial de Treball), treball amb Suport i/o 
enclavaments laborals. 
 

h. Cronograma d’execució. (Annex 1). 
 

6. Cronograma d’execució Programa de Formació Tècnica Auxiliar Esportiu i d’Activitats 
Lúdiques: 
• Disseny de  l’acció formativa. Novembre – Desembre 2010. 
• Contactes amb entitats de l’àmbit lúdic esportiu. Gener - Febrer 2011. 
• Contactes amb ajuntaments de la comarca. Gener- Febrer 2011. 
• Recerca de les instal·lacions necessàries per realitzar l’acció. Març – Abril 2011. 
• Selecció del personal que impartirà el programa. Maig - Juliol 2011. 
• Selecció dels alumnes de l’acció. Maig - Juliol 2011. 
• Sol·licitud de les subvencions necessàries per poder organitzar l’acció. Octubre 

2010- Desembre 2011. 
• Execució de la primera fase de l’acció. Setembre – Desembre 2011. 

 
7. Cronograma d’execució creació d’ocupació al Sector Automobilístic: 

 
• Realització un estudi de viabilitat sobre la creació d’una empresa d’inserció per a 

persones amb discapacitat al Vallès Oriental. Setembre – Desembre 2010. 
• Seguiment de l’estudi de viabilitat. Setembre 2010 – Desembre 2011. 
• Contactes amb empreses del sector automobilístic de la comarca que poden crear 

ocupació: Linde Wiemann, Freudenberg Telas Sin Tejer, Ficosa, ITW. Novembre 
2010 – Març 2011. 

• Implicació  dels ajuntaments de la comarca en l’execució del projecte. Novembre 
2010 – Març 2011. 

• Creació d’una empresa d’inserció que proporcioni ocupació a persones amb 
discapacitat. Novembre 2010 – Juliol 2011. 

• Sol·licitud de les subvencions necessàries per poder crear l’empresa. Novembre 
2010 – Juliol 2011. 

• Selecció  dels candidats susceptibles d’ocupar els llocs de treball creats a 
l’empresa d’inserció. Setembre – Desembre 2011. 

• Selecció de  les empreses que oferiran ocupació. Setembre – Desembre 2011. 
 

8. Cronograma d’execució Coordinació amb la Xarxa Lismivo: 
 

• Setembre 2010 – Desembre 2011. 
 

Seguiment i avaluació al llarg dels dos anys. 
 

i. Resultats esperats. 
 

Organització i impartició del Programa de Formació Tècnica Auxiliar Esportiu i d’Activitats 
Lúdiques, acció que permetrà la inserció laboral de persones amb discapacitat a les entitats i/o 
administracions públiques que les organitzen. 
 
Creació d’una empresa d’inserció a la comarca del Vallès Oriental adreçada a crear ocupació 
per a persones amb discapacitat , on participin empreses del sector automobilístic 
proporcionant ocupació, ajuntaments donant recolzament al projecte i entitats que aporten 
l’experiència de treball amb persones amb discapacitat. 
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‐ Dispositius d’inserció sociolaboral i accions innovadores que permetin corregir 

situacions de discriminació i desavantatge laboral per raó de gènere. 
 
a. Denominació de l’acció: “DISPOSITIUS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE LA COMARCA 

DEL VALLÈS ORIENTAL” 
 
b. Objectiu general i objectius específics. 
 
Generals:  
 
Facilitar la inserció laboral dels ciutadans de la comarca de manera eficient. 
 
Específics:  
 

• Establir maneres de treballar estandaritzades que permetin oferir el mateix servei a 
qualsevol ciutadà de la comarca 

• Oferir un servei de qualitat 
• Millorar els canals de comunicació entre els diferents dispositius d’inserció sociolaboral 
• Compartir les diferents ofertes laborals així com els diferents demandants d’ocupació 

 
c. Tipologia de les actuacions. 
 
Accions encaminades a la creació d’un grup de treball de tècnics i tècniques que permeti 
compartir i aplicar criteris similars i bones pràctiques a partir de l’intercanvi d’experiències. 
Aquestes actuacions es faran a través de diferents reunions i dinàmiques de grups que 
permetin fer aflorar les problemàtiques existents del dia a dia dels tècnics. L’objectiu serà 
millorar el servei així com la formació i capacitat dels tècnics participants. 
 
d. Col·lectiu. 

• Aturats de la comarca  
• Persones en risc d’exclusió social  

 
e. Nombre de participants. 
 
30 tècnics del territori 
 
f. Activitats i continguts. 
 
El grup de treball de tècnics i tècniques que es crea al territori permetrà donar-li contingut i 
aquelles activitats adequades per assolir i donar resposta a les necessitats plantejades pel 
grup. Es planteja com un grup dinàmic que ajudi al territori a consolidar i donar una bona 
resposta, en moments de crisi, a les persones que estan en el procés de recerca de feina o de 
formació. 
 
Els dispositius d’inserció sociolaboral de la comarca són els següents: 
 
Parets del Vallès, Vall del Tenes, La Garriga, Canovelles, Cardedeu, Caldes de Montbui, Les 
Franqueses, Martorelles, UGT, CCOO, Llinars del Vallès, Santa Mª Palautordera, la Llagosta, 
Sant Celoni, Montornès, Montmeló, la Roca. 
 
g. Vinculació de les accions amb el portal Feina Activa. 
 
Tots els tècnics i les tècniques de la comarca expliquen als seus usuaris el funcionament del 
porta Feina Activa. S’han fet diferents cursos de formació d’alfabetització digital en els quals 
s’ha explicat amb molt detall aquest portal. 
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Cal explicar-ho a tots els usuaris i usuàries ja que permet una via clara de recerca activa de 
feina  
 
h. Temporalització (incloure les hores de les actuacions a desenvolupar de forma detallada, 

segons: orientació, tutoria, formació, coordinació,...) 
 
Cada tècnic/tècnica del territori destina una borsa d’hores a fer orientació i tutoria dels usuaris 
dels diferents serveis. La part formativa també té un pes important en l’assignació de les hores 
del tècnics. 
 
i. Resultats esperats. 

 
• Accés igualitari per a tots els usuaris del territori 
• Servei universal per a tots els ciutadans de la comarca 
• Establir protocols similars de funcionament entre els diferents serveis 

 
a. Denominació de l’acció: “XARXA TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL EN FEMENÍ” 

 
b. Objectiu general i objectius específics. 

Generals:  
 
Facilitar i reforçar el desenvolupament de la perspectiva de gènere al sí de les actuacions de 
promoció de la orientació i formació professional a la comarca, desenvolupades per la Xarxa 
TET.    
 
Específics:  
 

• Reforçar el coneixement i posicionament de l'oferta formativa. 
• Impulsar el model de : "CONEIXER PER DECIDIR" , facilitant el coneixement  real de 

les empreses en la seva quotidianitat. 
• Crear un espai en les xarxes socials de relació entre les empreses i les dones en 

procés d'orientació i de formació professional. 
• Reforçar el desenvolupament del rol de la Xarxa TET com a punt de trobada 

d’iniciatives comarcals dirigides a l’orientació i la formació professional i l’ocupació a la 
comarca. 

 
c. Tipologia de les actuacions. 

 
Es tracta d’un conjunt d’accions  a desenvolupar en xarxa i de forma complementaria i 
interelacionada que posicionin i millorin els interessos de les dones joves vers altres tipus 
d'activitat ocupacional o són de caràcter innovador i de futur ocupacional. 
 

• Constitució grup específic de gènere dins de la Xarxa TET. 
• Identificació col·lectiu diana: dones joves en procés d'orientació i de formació 

professional a la Comarca.    
• Identificació d'espais laborals  i activitats potencials a on les dones estan 

subrepresentades. 
• Mòdul d’orientació i sensibilització - guia d'oportunitats en igualtat de gènere  per a IES 

- FP a la comarca.  
• Edició guia formativa de la comarca 
•  Pla de visites : CONEIXER PER DECIDIR , a empreses significatives de la Comarca, i 

a empreses promogudes i o liderades per dones,  i una campanya itinerant de 
presentació d'experiències personals i reals de dones en el món del treball. 

• Desenvolupament i promoció i activació del marc virtual foro 2.0 entre empreses i 
dones en processos d'orientació i de formació professional  

• Punt de trobada - Fira: posada en comú de les ofertes i oportunitas per a les dones en 
situació d’atur i  en procés de recerca activa d'ocupació i en procés d'orientació i de 
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formació professional. 
•  Previsió dispositiu  per a la mobilitat 
• Avaluació i seguiment 

 
d. Col·lectiu. 

• Dones joves en general de la comarca  
• Dones en procés o amb voluntat d'orientació i de formació professional  
• Entitats participants en el marc de la Xarxa TET - Consell Comarcal 
• Associació dones 
• Dones empresàries i directives  del territori 
• Teixit empresarial i agents socials comarcals 
• Centres de formació 

 
e. Nombre de participants. 

 
20 dones joves 

 
f. Activitats i continguts. 

 
Bàsicament la constitució del grup de dones dins de la Xarxa TET ja creada i elaboració 
d’acció d’acord a les necessitats 
 

g. Vinculació de les accions amb el portal Feina Activa. 
  
A partir del projecte de creació del marc virtual 2.0 entre empreses i dones sempre serà 
factible la connexió amb el portal Feina Activa. També s’informarà a les dones de com accedir 
a aquest portal a l’hora de buscar feina. 
 

h. Temporalització (incloure les hores de les actuacions a desenvolupar de forma 
detallada, segons: orientació, tutoria, formació, coordinació,...) 

 
Tutories de les dones participants: 10 hores per dona 
Orientació de les dones: al llarg de tot el projecte en funció de les necessitats de les 
participants. 
 

i. Resultats esperats. 
 

• Millora en l’ocupabilitat d’aquestes dones 
• Major coneixement per part de les dones participants de les diferents opcions existents 

en l’àmbit formatiu 
• Increment de l’autoestima de les dones participants 

 
 

4. Tipus d’acció 2.2.2. Configuració territorial d’antenes de l’Observatori de Treball. 
 
Descripció de les metodologies, sistemes d’informació i protocols que es sol·liciten i proposta 
de la seva vinculació amb l’Observatori del Treball del Departament de Treball. 
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L’Observatori de Desenvolupament Local del Vallès Oriental és l’instrument que serveix per 
tenir un anàlisi més profund i específic de les potencialitats i oportunitats dels 43 municipis de 
la comarca en l’àmbit del desenvolupament local. El tronc principal de l’Observatori del Vallès 
Oriental és la plataforma digital (www.lobservatori.net). Aquesta plataforma constitueix un 
espai web que té com a objectiu la recopilació i difusió de dades, informes i estudis que tenen 
com a temàtica el desenvolupament local. Les informacions que es poden trobar són tant 
d’elaboració pròpia com d’altres administracions i agents econòmics i socials del territori (o 
àmbit superior) que es consideren d’interès per al conjunt de la comarca. Així doncs, la 
plataforma compta amb un apartat de dades fresques de mercat de treball i demogràfiques; un 
apartat de publicacions, on consten les publicacions elaborades des de l’Àrea d’Estudis i 
Desenvolupament del Consell Comarcal del Vallès Oriental (butlletins electrònics sobre  l’atur i 
la contractació, informes de conjuntura econòmica, la revista de l’Observatori i l’anuari 
socioeconòmic del Vallès Oriental i altres publicacions pròpies); un apartat de formació; un 
apartat d’estudis monogràfics i notícies i agenda, entre d’altres. Tots aquests apartats 
s’actualitzen de manera constant. 
 
L’Observatori de Desenvolupament Local del Vallès Oriental  actua com a punt permanent 
d’observació respecte a les variacions i els canvis que es produeixen a l’entorn territorial  i que 
afecten el context social, territorial, econòmic, etc. de la comarca. A més, a banda d’observar, 
des de l’Observatori s’elaboren i difonen estudis, anàlisis, propostes de treball, etc; tot plegat 
per servir com a eina de suport que ajudi a la planificació i implementació de les polítiques i 
activitats en el territori. Per això, una de les tasques principals del nostre Observatori es 
difondre i fer el seguiment de les dades de l’Observatori de Treball del Departament de Treball, 
facilitant als tècnics municipals les dades que aquest Observatori disposa. 
Els destinataris són, principalment, els polítics i càrrecs amb responsabilitats de direcció i 
gestió en l’àmbit local i sindical; els tècnics institucionals i tècnics de les organitzacions socials 
i econòmiques; i les empreses, entitats i ciutadans en general. 
 
Objectiu general  
Tenir un coneixement de l’estructura social, territorial i econòmica de la comarca i poder 
participar en el disseny més estratègic de les polítiques de mercat de treball i 
desenvolupament local. L’Observatori vol servir també per millorar el treball i la col·laboració 
entre els tècnics , responsables polítics i agents socials que treballen en el món local 
 
Objectius específics i metodologia de treball 
 
1. Elaborar ítems i recollir fonts de dades locals, aprofundint en el coneixement de la realitat 
socioeconòmica del territori. Per això es redacten de manera mensual i trimestral butlletins 
amb l’anàlisi de les principals dades de mercat de treball i activitat econòmica. 
 
2. Donar suport i oferir eines estratègiques al territori d’acord a les seves potencialitats i 
oportunitats. Amb aquest objectiu s’elaboren estudis i anàlisis sobre la realitat comarcal: 
informes anuals de conjuntura econòmica de la comarca, previsions d’evolució comarcal, etc, 
anàlisis monogràfiques sectorials (que es difonen a través de la revista semestral 
L’Observatori) 
 
3. Recollir i actualitzar informació sobre els recursos formatius i d'ocupació, entre d’altres, per 
tal de conèixer-ho. 
 
4. Actualització i manteniment del lloc web propi de l’Observatori de Desenvolupament Local, 
htpp://www.lobservatori.net, com a espai de suport i difusió de tot el que s’elabora i treballa 
des de l’Observatori. Per això es potencia facilitar l’accés i difusió de la informació sociolaboral 
i econòmica als agents comarcals i al públic en general que ho necessitin.  
 
5. Atendre i respondre les sol·licituds d’informació i demandes fetes a l’Observatori o al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 
6. Coordinació i seguiment del treball fet per part del Comitè de conjuntura del Vallès Oriental, 

http://www.lobservatori.net/�
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grup d’experts del territori, representants de diversos àmbits (empresarial, administració local, 
agents socials, etc) que participen en el seguiment dels informes de conjuntura econòmica i 
amb les seves aportacions ajuden al plantejament de les diferents línies de treball i les 
prioritzacions a seguir des de l’Observatori. 
 
Abast territorial  
L’abast territorial que es prioritza des de l’Observatori és la comarca del Vallès Oriental. No 
obstant, es té molt en compte totes les informacions d’abast territorial superior (especialment 
context metropolità i català) que són de rellevància pels municipis del Vallès Oriental i per això 
també s’inclouen en les anàlisis realitzades. 
 
L’Observatori també és un instrument que permet als municipis fer difusió d’allò que fan, 
especialment quan tenen dificultats per donar-ho a conèixer, alhora que els permet accedir a 
determinats estudis i informacions que per motius de caràcter tècnic no han tingut al seu 
abast.   
 
Col·lectius prioritaris a atendre 
Els col·lectius als que va dirigida aquesta acció són: 
‐ Els tècnics municipals de la comarca que podran trobar o que sol·liciten dades i anàlisis 

que els permetin conèixer en major mesura la realitat dels seus municipis. 
‐ Responsables polítics que troben informació diagnòstica de la comarca que els  permet 

planificar el model territorial i les polítiques públiques que volen dur a terme 
‐ Per altra banda, trobem 
  - públic en general, persones que busquen informació sobre:  formació, estadístiques de 
demografia, mercat de treball i activitat econòmica, o sobre els serveis d’inserció laboral i 
enllaços que els puguin ser d’interès 
- empreses que busquen informació sobre esdeveniments empresarials i estudis sobre 
economia i mercat de treball 
 
Productes i tasques realitzades des de L’Observatori de Desenvolupament Local del Vallès 
Oriental 
 
Butlletins electrònics: s’elaboren mensualment  amb l’anàlisi de les dades d’atur i  l’avanç de 
dades de contractació. Trimestralment també s’analitza de forma més detinguda l’evolució de 
la contractació. També inclouen algunes notícies i enllaços d’interès.  S’editen només en 
suport electrònic i estan disponibles a la plataforma digital. Al finalitzar l’any s’elaboren 2 
butlletins de caràcter anual amb el resum dels principals indicadors d’atur i contractació. 
 
Revista L’Observatori de desenvolupament local del Vallès Oriental: té una periodicitat 
semestral (hivern i estiu) i inclou un informe monogràfic d’algun tema d’interès pel territori i un 
annex estadístic amb dades de mercat de treball, activitat econòmica, demografia, habitatge i 
consum. S’edita en suport electrònic i està disponible a la plataforma. 
 
Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental: s’elabora de manera anual i inclou una 
anàlisi de l’evolució econòmica i el mercat de treball de l’any anterior i previsions de futur.  
També fa una anàlisi monogràfica de temàtica econòmica a proposta del Comitè de conjuntura 
econòmica. S’edita un resum  executiu en suport paper,  i en suport electrònic està disponible 
en CD i a la plataforma.  
 
Anuari socioeconòmic del Vallès Oriental: recull de dades estadístiques, tant en l’àmbit 
municipal com comarcal, sobre demografia, economia i mercat de treball, dades socials, així 
com d’altres dades d’interès municipal. S’hi inclouen col·laboracions en forma d’articles  escrits 
per experts que coneixen la comarca sobre mercat de treball, demografia, medi ambient, entre 
d’altres. Es publica durant els mesos de tardor en format electrònic, i també està disponible  en 
CD. 
 
Cop d’Ull: Publicació de l’Àrea de Política Territorial, Estudis i Desenvolupament que té per 
objectiu recollir la tasca realitzada des de l’àrea d’estudis al llarg de l’any així com incloure 
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articles i informes inèdits sobre desenvolupament local a nostra comarca. S’editarà en suport 
electrònic. 
 
Manteniment i millores en el web lobservatori.net.: actualització dels continguts del web i 
recerca d’informació 
Fonts de finançament (1500 C) 
 
Per a l’any 2010 s’ha sol·licitat a Diputació de Barcelona, mitjançant la Xarxa de Municipis de 
Qualitat,  una subvenció de 22.500 € per al finançament de l’Observatori entre els mesos de 
gener i desembre de l’any en curs. 
 
Aquesta acció també es sol·licita pel 2011. 
 
Les accions no cobertes per  subvenció són finançades pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
 
Memòria del pla d’ocupació local per a la contractació de treballadors/res desocupats/des en 
col·laboració amb entitats locals durant els anys 2010 i 2011 dins del marc del Projecte Impuls. 
 
Denominació del projecte: Millora de la higiene, salut i seguretat alimentària en els 

mercats de venda no sedentària i fires.     
Exercici Pressupostari: 2011 
Número d’expedient provisional: XPOC/2010/3141 

 
a) Col·lectiu i perfil professional dels/de les treballadors/ores a contractar. 

 
Llicenciats en veterinària o estudiants dels 4art i 5è de veterinària amb coneixements de la 
normativa de seguretat alimentària. 
 

b) Sectors i activitats als quals va adreçat el pla d’ocupació local. 
 
Activitats comercials i de restauració presents en els mercats de venda no sedentària i fires 
(marxants d’alimentació). 
 

c) Àmbit territorial on es desenvoluparan els contractes. 
 
El pla d’ocupació haurà de desenvolupar el seu pla de treball en els mercats de venda no 
sendentària dels municipis de la comarca que estiguin interessats en participar en l’acció.   
 

d) Acreditació de la capacitat tècnica de l’entitat sol·licitant per gestionar el projecte que 
proposa amb indicació dels recursos tècnics, materials i humans. 

       
Canovelles, Granollers, la Garriga i el Consell Comarcal estan elaborant conjuntament la Guia 
de Pràctiques correctes d’Higiene en els mercats de venda no sedentària i fires per encàrrec de 
l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA). Resultat també d’aquest treball conjunt es 
va dur a terme la Jornada de Pràctiques correctes d’higiene en els mercats de venda no 
sedentària a la Garriga. A nivell comarcal s’ha creat un grup de Millora dels mercats de venda 
no sedentària constituït per més de 7 municipis i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Així doncs, seria una continuació del treball ja iniciat a nivell tècnic i teòric, però que ens 
permetria passar a aplicar el que estableix la guia a nivell pràctic en els mercats i fires, per tal 
de dur a terme un control específic sobre aquestes matèries.  
 

e) Descripció del tipus d'experiència i pràctica professional que adquiriran els/les 
treballadors/ores contractats.  

 
Aquest treball permetrà conèixer diferents àmbits de treball i diferents perfils professionals que 
enriquiran l’experiència laboral i personal del Pla d’Ocupació. També el coneixement de 
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l’administració i dels diferents serveis d’aquesta així com les formes de relació interinstitucional 
aportarà un bagatge positiu en les seves competències laborals. 
 
L’experiència que adquirirà la persona contractada versarà doncs en: 
 
Àmbit de la gestió de mercats: 

- Coneixement bàsic de l’estructuració i gestió dels mercats de venda no sedentària.  
 
Àmbit de la Seguretat Alimentària:  

- Disseny i aplicació de programes de control sanitari del sector alimentari de 
competència municipal. 

- Coneixement del procediment de control i inspecció de les activitats comercials i de 
restauració habituals en els mercats de venda no sedentària. 

- Elaboració del material docent de seguretat alimentària específic per a la formació dels 
manipuladors d’aliments de les diferents parades alimentàries dels mercats no 
sedentaris. 

- Impartició dels cursos de manipuladors d’aliments que treballen als mercats dels 
diferents municipis que participen en aquest projecte. 

-  
Àmbit laboral:  
 

- Adquisició d’habilitats laborals bàsiques pel manteniment d’un lloc de treball estable 
 

f) Accions previstes de formació, informació i orientació laboral. Programació de mòduls 
específics de seguretat i salut laboral, igualtat d'oportunitats, mòduls de sensibilització i 
conscienciació del medi ambient, accions de coneixement del català, promoció de 
l'emprenedoria, si escau. 

 
La persona contractada s’incorporarà al grup de treball de mercats no sedentaris de la comarca 
i adquirirà els coneixements que aquest grup li transmetin de la seva experiència professional, 
alhora que rebrà orientació laboral i formació en tècniques de recerca de feina de cara a 
facilitar la seva inserció al mercat de treball. 
 

g) Resultats esperats pel que fa a la inserció laboral i millora de l'ocupabilitat fent explícita 
la relació causa-efecte entre les actuacions proposades i els resultats esperats. 

 
La persona contractada adquirirà coneixements del funcionament de l’administració pública, i 
treballarà en un tema novador amb possibilitats de inserció futura. 
 

h) Pressupost total del pla d'ocupació especificant tots els costos dels projectes, tant les 
despeses a finançar pel Servei d’Ocupació de Catalunya com les que siguin aportació 
de l’entitat. 

 
Despeses de contractació de la persona: 7.000€ 
Despeses de mobilitat: 150€ 
 

i)  Qualsevol aspecte que sigui d'interès, i no consti en els altres apartats. 
 
El Vallès Oriental compta entre d’altres, amb el mercat de venda no sedentària de Canovelles 
que és el 2n mercat més gran (en nombre de parades) de Catalunya. Actualment el mercat 
compta amb 490 parades, 90 d’alimentació i això significa un volum molt important de parades i 
professionals que han de complir amb la normativa d’higiene i seguretat alimentària.  
 
D’altra banda, la llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, recull  que és competència dels 
ajuntaments la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats 
del comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors, com a 
activitat principal o complementària d’un establiment, amb repartiment a domicili o sense, de la 
producció d’àmbit local i del transport urbà. 
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Per aquesta raó i amb l’objectiu de garantir uns mercats i fires de qualitat pel què fa a la 
seguretat alimentària, diferents municipis del Vallès Oriental hem començat a treballar 
conjuntament aquests aspectes pel què fa als mercats de venda no sedentària . 
Les actuacions proposades s’insereixen plenament en l’abast del sector relatiu Sector de 
serveis relacionats amb les activitats bàsiques de la vida diària, concretament en l’apartat de 
Prevenció i millora dels hàbits de salut i higiene.”  
 
2. Acollir-nos a la Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol, del director del Servei 

d’Ocupació de Catalunya, per la qual es fa pública la convocatòria per presentar 
sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització d’accions per a l’ocupació amb 
entitats locals, dins del marc del Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011. 
 

3. Traslladar aquest acord a la Comissió de Govern per a la seva ratificació.” 
 
2. El 29 de setembre de 2010 s’ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 2003, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 229, de 24 de 
setembre de 2003, en el qual es delegava en la Comissió de Govern la competència 
per a l’exercici d’aquelles altres competències que lleis diferents de la Llei 6/1987, de 4 
d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya, atribueixen al Ple i no tenen caràcter 
indelegable. 
 
Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi ratificar el Decret de Presidència 
21/2010, de 15 d’abril de 2010.” 
 
El president pregunta si algun conseller o consellera demana votació, com que no és 
així el dictamen S’APROVA PER UNANIMITAT dels presents. 
 
 
 
ÀREA DE SANITAT 
 
 
14. Dictamen d'aprovació de l'expedient de contractació per la prestació del 

Servei públic Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Companyia del 
Vallès Oriental i convocatòria de la licitació.  

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Sanitat de 29 de setembre de 2010, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 17 de desembre de 2008, la Comissió de Govern va aprovar l’expedient ordinari 

de contractació per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei públic 
comarcal del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès 
Oriental (CAD) mitjançant procediment obert. 
 



85 

2. L’1 d’abril de 2009, vàrem formalitzar el contracte per a la prestació del servei 
públic comarcal del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del 
Vallès Oriental (CAD), amb Assessors de Sanitat i Qualitat, SL. 
 

3. El 14 de desembre de 2009, vàrem formalitzar una pròrroga a aquest contracte, 
que preveu un període de vigència que fineix el 31 de desembre de 2010.  

 
4. El 7 de juliol de 2010, la senyora Josefa Recio i Corral, cap de l’àrea de Serveis 

Personals ha emès un informe per raó del qual proposa la licitació per a 
l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei públic comarcal del Centre 
d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD) per a l’any 
2011. En aquest informe consta el pressupost màxim d’aquest servei, que s’estima 
en dos-cents trenta-set mil euros (237.000,-€) amb l’IVA exclòs i millorable a la 
baixa. Així mateix, es fixa que el contractista rebi en concepte de prima els imports 
següents:  

 
- El 70% del preu de la taxa establerta pel Consell Comarcal per les 

adopcions dutes a terme al CAD a càrrec de l’ordenança fiscal número 5. 
- El 70% del preu de la taxa establerta pel Consell Comarcal per les 

adopcions dutes a terme a les fires, desfilades, trobades, convencions i 
altres a càrrec de l’ordenança fiscal número 9. 

- El 40% del preu de la taxa establerta pel Consell Comarcal per l’establiment 
de les colònies felines a càrrec de l’ordenança fiscal número 7. 

- El 40% del preu de la taxa establerta pel Consell Comarcal per la recollida i 
l’eliminació de cadàvers d’animals domèstics de companyia mort a la via 
pública a càrrec de l’ordenança fiscal número 10. 

 
Pel que fa al personal laboral informa que ha d’estar contractat per 40 
hores/setmana (jornada complerta) i s’hi indica que ha de constar d’un veterinari, 
cinc auxiliars tècnics veterinaris, un administratiu i dos ajudants (persones 
discapacitades intel·lectual amb un mínim del 33% de disminució). 
 
Els criteris per a l’adjudicació del contracte correspondran al projecte de gestió, 
l’oferta econòmica i les millores diverses proposades pel licitador.  
 
Finalment, l’informe exposa que el període de licitació del servei ha d’ésser per a 
l’any 2011 i amb la possibilitat d’una pròrroga amb acord exprés de les parts. 

 
5. El 29 de setembre de 2010 s’ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 87, 93, 94, 116, 117, 122.2, 134.2, 141, 142, 143, 144 i 145 de la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 

2. El Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
mitjançant el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 

3. El Reglament de la Llei de contractes de sector públic, aprovat mitjançant Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig.  
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4. El Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de protecció dels animals. 
 

5. L’article 174.2 i 3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
6. Els articles 20 i 31 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i 

despeses per a l’exercici 2010. 
 

7. El Decret de Presidència 34/2007, de 20 de juliol, de delegació de la competència 
per a la convocatòria i la presidència de les meses de contractació que es 
constitueixin en l’àmbit de les activitats i els serveis adscrits a l’àrea per a la qual 
ha estat nomenada, publicat al BOPB núm. 191, de 10 d’agost de 2008. 
 

8. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 
2003, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 229, de 24 
de setembre de 2003, en el qual es delegava en la Comissió de Govern la 
competència per aprovar i adjudicar expedients de contractació els imports dels 
quals no ultrapassin la xifra d’1.803.036,31 € en els de gestió de serveis públics, 
en els administratius especials i en els privats. 

 
Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi: 
 
1. Aprovar l’expedient ordinari de contractació i convocar la licitació mitjançant 

procediment obert per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei 
públic comarcal del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del 
Vallès Oriental (CAD). 
 

2. Sotmetre el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules 
d’explotació a exposició pública durant un període de vint (20) dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya perquè s’hi puguin presentar al·legacions, les quals han de ser resoltes 
per la Comissió de Govern. Pel cas que no es formulin al·legacions els Plecs 
esdevindran aprovats definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord. 

 
3. Autoritzar una despesa màxima de dos-cents cinquanta-cinc mil nou-cents 

seixanta euros (255.960,- €) amb càrrec a la partida 313.03.227.06 del Pressupost 
general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2010. 

 
4. Designar els membres de la Mesa de Contractació següents: 
 

Presidenta: senyora Fina Recio i Corral, cap de l’Àrea de Serveis Personals. 
 
Vocals:  
 
El senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, o persona en qui delegui. 
 
El senyor Francesc Aragón i Sánchez, interventor del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, o persona en qui delegui. 
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Un representant de l’Ajuntament de Granollers; un representant de l’Ajuntament 
de Sant Celoni i un representant de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

 
Secretària: senyora Núria Caellas i Puig, tècnica de Secretaria del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 

5. Publicar l’anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.” 

 
El president pregunta si algun conseller o consellera demana votació, com que no és 
així el dictamen S’APROVA PER UNANIMITAT dels presents. 
 
 
15. Dictamen d'acceptació d'una subvenció per a l'execució del projecte per 

facilitar l'aplicació de l'article 11.2 del Text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril per a l'any 2010, 
atorgada per Resolució, de 14 de setembre de 2010, de la directora general 
del Medi Natural.  

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Sanitat de 29 de setembre de 2010, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 de setembre de 2010, la senyora Josefa Recio i Corral, cap de l’Àrea de 

Serveis Personals ha emès l’informe següent: 
 

“Atès que la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, mitjançant la resolució MAH/17/2010 de 5 de gener, va obrir la convocatòria i va 
aprovar les bases per a la concessió de subvencions a ens locals per a l’any 2010. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental va presentar una sol·licitud d’ajut 
econòmic a l’empara de la resolució MAH/17/2010. 
 
Atès que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en 
data 24 de setembre de 2010, ha dictat una resolució per la qual s’aprova la sol·licitud del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, i ha atorgat la quantitat de trenta-cinc mil sis-cents 
setanta amb quaranta-set euros (35.670,47 €) per facilitar l’aplicació de l’article 11.2 del 
Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, al Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD). 
 
INFORMO:  
 
Que es pot procedir a l’acceptació de l’ajut de trenta-cinc mil sis-cents setanta amb 
quaranta-set euros (35.670,47 €) del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, per facilitar l’aplicació de l’article 11.2 del Text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, al Centre 
d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD).” 

 
2. El 29 de setembre de 2010 s’ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
FONAMENTS DE DRET 
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1. La Resolució MAH/17/2010, de 5 de gener, per la qual es convoquen subvencions 

per a ens locals i societats mercantils de titularitat pública per facilitar l’aplicació de 
l’article 11.2 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, per a l’any 2010.  
 

2. La Resolució, de 14 de setembre de 2010, de la directora general del Medi Natural, 
per raó de la qual se’ns atorga una subvenció de trenta-cinc mil sis-cents setanta 
euros amb quaranta-set cèntims (35.670,47,-€) d’acord amb el detall següent:  

 
 
3. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel que fa a 

l’acceptació de les subvencions concedides. 
 

4. L’acord del Ple del Consell Comarcal, de 17 de setembre de 2003, publicat en el 
BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003, mitjançant el qual es delegava en la 
Comissió de Govern, la facultat per a l’exercici d’aquelles altres competències que 
lleis diferents de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’organització comarcal de 
Catalunya, atribueixen al Ple i no tenen caràcter indelegable. 

 
Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi: 
 
1. Acceptar la subvenció de trenta-cinc mil sis-cents setanta euros amb quaranta-set 

cèntims (35.670,47,-€) atorgada per Resolució, de 14 de setembre de 2010, de la 
directora general del Medi Natural, d’acord amb el detall següent:  

 
2. Notificar aquest acord a la Direcció General del Medi Natural, del Departament de 

Medi Ambient i Habitatge.” 
 
El president pregunta si algun conseller o consellera demana votació, com que no és 
així el dictamen S’APROVA PER UNANIMITAT dels presents. 
 

Codi Descripció Unitats sol·licitades Import sol·licitat Unitats atorgades Import atorgat 
401 Manteniment o reparació 1 8370,47 1 8370,47 
501 Alimentació 1 12.000 1 12.000 
601 Identificació 150 3.000 150 3.000 
701 Esterilització gosses 50 3.500 50 3.500 
702 Esterilització gates 20 1.200 20 1.200 
704 Castració gossos 40 1.800 40 1.800 
705 Castració gats 40 1.200 40 1.200 
801 Esterilització gates 40 2.400 40 2.400 
802 Castració gats 40 1.200 40 1.200 
902 Creació pàgina web 1 1.000 1 1.000 

Codi Descripció Unitats sol·licitades Import sol·licitat Unitats atorgades Import atorgat 
401 Manteniment o reparació 1 8370,47 1 8370,47 
501 Alimentació 1 12.000 1 12.000 
601 Identificació 150 3.000 150 3.000 
701 Esterilització gosses 50 3.500 50 3.500 
702 Esterilització gates 20 1.200 20 1.200 
704 Castració gossos 40 1.800 40 1.800 
705 Castració gats 40 1.200 40 1.200 
801 Esterilització gates 40 2.400 40 2.400 
802 Castració gats 40 1.200 40 1.200 
902 Creació pàgina web 1 1.000 1 1.000 
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ÀREES D'EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
 
16. Dictamen d'aprovació dels procediments de gestió informatitzada dels ajuts 

de menjador.  
 
Llegit el dictamen de les Àrees d'Educació i de Polítiques Socials de 29 de setembre 
de 2010, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 19 de maig de 2010, el Ple va aprovar les bases reguladores dels ajuts de 

menjador i els annexos corresponents. L’article 2 estableix com objecte  la 
convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de menjador als alumnes empadronats en 
els municipis de la comarca del Vallès Oriental matriculats en centres públics o 
privats concertats d’educació infantil, primària i secundària de la mateixa comarca, 
que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o 
econòmiques. 
 

2. El Consell Comarcal gestiona informatitzada la convocatòria dels ajuts de 
menjador per cada curs escolar. 
 

3. El 29 de setembre de 2010 s’ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 
membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Les Bases reguladores dels ajuts de menjador i els annexos corresponents, 

aprovades pel Ple de 19 de maig de 2010. 
 

2. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 
2003, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 229, de 24 
de setembre de 2003, en el qual es delegava en la Comissió de Govern la 
competència per a l’exercici d’aquelles altres competències que lleis diferents de la 
Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya, atribueixen al Ple 
i no tenen caràcter indelegable. 

 
Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi aprovar la gestió electrònica del ajuts 
de menjador, següent: 
 
1. Objecte i àmbit d’aplicació 

 
Aquesta resolució té per objecte regular la gestió informatitzada dels ajuts de 
menjador, d’ara endavant AM, així com establir les condicions generals d’utilització 
i funcionament d’aquest aplicatiu.  
 
Les característiques tècniques són permetre les actuacions establertes a la 
convocatòria dels AM següents: 
 
- Administració  

Administració 
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- Gestió de sol·licituds 

Nou expedient 
Unitats familiars 
Documentació 
Validació de requisits 
Article 4.2 
Pendents de finalització 
Pendents de correcció 
 

- Seguiments d’expedients 
Seguiments d’expedients 
 

- Punt de tall/distribució  
Punt de tall/distribució 

- FAQ 
Preguntes freqüents 

 
- Informes i estadístiques 

Informes i estadístiques 
 

Aquesta resolució és d’aplicació a la convocatòria anual per a l’atorgament d’ajuts 
de menjador als alumnes empadronats en els municipis de la comarca del Vallès 
Oriental matriculats en centres públics o privats concertats d’educació infantil, 
primària i secundària de la mateixa comarca, que es trobin en una especial situació 
familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 

 
2. Accés al sistema 

 
L’administrador dels ajuts de menjador generarà el corresponent usuari i la seva 
contrasenya. Els usuaris només podran accedir a la part de l’aplicatiu que estigui 
autoritzat. 
 
L’accés a AM està ubicat al portal web del Consell Comarcal del Vallès Oriental en 
el link següent https://tic.vallesoriental.cat/am.html.  
 
Les persones autoritzades hauran d’accedir al portal d’internet i omplir les dades 
corresponents a la convocatòria. 

 
3. Procediment 

 
Els administradors del ajuts de menjador i els usuaris autoritzats podran gestionar, 
consultar i imprimir en qualsevol moment els seus corresponents expedients. 
 

4. Garanties de l’aplicatiu 
 
L’aplicació està proveïda de les mesures necessàries per a garantitzar 
l’autenticitat, confidencialitat, integritat, disponibilitat i conservació de la informació 
continguda en la mateixa, i en tot cas assegura: 
 
a) La restricció de la seva utilització i de l’accés a la informació a les persones no 

autoritzades 
b) La no alteració o manipulació de la informació 
c) La impossibilitat de pèrdua de la informació” 

https://tic.vallesoriental.cat/am.html�
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El president pregunta si algun conseller o consellera demana votació, com que no és 
així el dictamen S’APROVA PER UNANIMITAT dels presents. 
 
 
17. Dictamen de modificació de la Resolució de la convocatòria dels ajuts de 

menjador per al curs escolar 2010/2011.  
 
Llegit el dictamen de les Àrees d'Educació i de Polítiques Socials de 29 de setembre 
de 2010, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 de setembre de 2010, la senyora Montserrat Rossinés i Bayó, cap de l’Àrea 

de Polítiques Socials i d’Igualtat, ha emès l’informe següent: 
 

1. El 8 de setembre de 2010 la Comissió de Govern va aprovar la primera distribució dels 
ajuts de menjador del Consell Comarcal . Es van atorgar un total 1961 sol·licituds per 
un  import màxim d’un milió dos-cents quaranta-un mil set-cents set euros amb 
cinquanta cèntims (1.241.707,50 €), amb càrrec a la partida 324.22.480.01 del 
pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici de l’any 2010. 

 
2. El 10 de setembre de 2010, es va publicar al taulell d’anuncis del Consell Comarcal, la 

resolució de la primera convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 
2010/2011 

 
3. S’han detectat els errors següents: 

 
• Alumnes amb l’ajut de menjador denegat per no complir els requisits establerts a 

les Bases Reguladores dels ajuts de menjador del Consell Comarcal, 
corresponents al curs 2010/2011, que no van constar al llistat corresponent a la 
resolució de la primera distribució dels ajuts de menjador.  
 
D’acord amb el detall següent: 

 
Codi Expedient Id. Xifrada Municipi 
 04/114/2010 6275L.DAYANARA  Caldes de Montbui 
 04/115/2010 5278B.NICOLE JOSEFINA  Caldes de Montbui 
 07/44/2010 MAAL0.OSCAR  Cànoves i Samalús 
 08/122/2010 2887H.NICOLE  Cardedeu 
 08/212/2010 1393Y.EVELYN DAYANA  Cardedeu 
 08/213/2010 1382H.MAURO SEBASTIAN  Cardedeu 
 08/45/2010 9407K.FRANCISCA  Cardedeu 
 13/16/2010 TUGA0.KEVIN  Franqueses del Vallès 
 13/186/2010 9915J.CLAUDIA  Franqueses del Vallès 
 13/187/2010 9234N.MARC  Franqueses del Vallès 
 21/75/2010 BENK0.ACHRAF  Llinars del Vallès 
 21/76/2010 BENK1.FATIMA  Llinars del Vallès 
 25/117/2010 7854F.AMANDA  Montornès del Vallès 
 25/142/2010 5825W.DAULA  Montornès del Vallès 
 25/145/2010 CALO0.RAUL  Montornès del Vallès 
 25/153/2010 ANAR1.ANDREA  Montornès del Vallès 
 25/154/2010 MEAR1.LAIA  Montornès del Vallès 
 27/196/2010 6161B.IZAN  Parets del Vallès 
 27/197/2010 JIJU1.JUDITH  Parets del Vallès 
 27/198/2010 GOIG0.MARIO  Parets del Vallès 



92 
 
 
 
 

92 

 27/199/2010 CRBO1.YUDITH ANNA MARIA  Parets del Vallès 
 27/201/2010 ROCA0.NIL  Parets del Vallès 
 27/203/2010 CARI0.ENRIC  Parets del Vallès 
 27/205/2010 SAAN1.ADJANIS MAIRA  Parets del Vallès 
 27/206/2010 RUCA1.SORAYA  Parets del Vallès 
 27/207/2010 DUGA1.NICOLLY  Parets del Vallès 
 27/208/2010 MOOU0.ISMAEL  Parets del Vallès 
 27/209/2010 MOOU0.IMAD  Parets del Vallès 
 28/114/2010 8548Q.POL  Roca del Vallès 
 28/116/2010 RACU0.ORIOL  Roca del Vallès 
 28/119/2010 GAUR0.JOAN  Roca del Vallès 
 29/105/2010 5348.JESUS-EDUARDO  Sant Antoni de Vilamajor 
 29/106/2010 3998S.ATHAN  Sant Antoni de Vilamajor 
 29/109/2010 PAMA01.BIEL  Sant Antoni de Vilamajor 
 29/118/2010 3107P.IKER  Sant Antoni de Vilamajor 
 29/119/2010 REMO1.SOFIA  Sant Antoni de Vilamajor 
 29/120/2010 REMO1.MARIA  Sant Antoni de Vilamajor 
 30/188/2010 8633T.ANTONI  Sant Celoni 
 30/189/2010 1341B.ANAIS  Sant Celoni 
 30/190/2010 1342N.JORDI  Sant Celoni 
 32/24/2010 MAGO0.HUGO  Sant Feliu de Codines 
 34/65/2010 CHBE1.AYA  Sant Pere de Vilamajor 
 34/66/2010 CHBE1.WISAL  Sant Pere de Vilamajor 
 41/16/2010 BAPR0.ADAI  Vallromanes 
 41/17/2010 BAPR0.ARAN  Vallromanes 

 
• Alumnes amb l’ajut de menjador denegat  per manca de puntuació i per no complir 

els requisits que se’ls ha denegat  l’ajut de menjador i que tenen una puntuació 
dins els paràmetres establerts per la Comissió de Govern per l’atorgament de l’ajut 
de menjador. D’acord amb el detall següent: 

 

NumExpedient Id. Cifrada PREU puntuació Municipi 
16/806/2010 FORO10.MIRIAM 663,75 6 GRANOLLERS 
16/26/2010  LAOG00.DANIEL 663,75 6 GRANOLLERS 
16/25/2010 LAOG00.EZEQUIEL 663,75 6 GRANOLLERS 
16/27/2010 LAOG00.HENRY 663,75 6 GRANOLLERS 
16/003/2010 MESE0.PEDRO ANTONIO 663,75 6 GRANOLLERS 
19/79/2010 4696T.SANDRA 663,75 Article 4.2 LLIÇÀ D'AMUNT 
19/82/2010 7698H.LILIBETH DOLORES 663,75 7 LLIÇÀ D'AMUNT 

 8915P.SANDRA 397,5 6 LLIÇÀ D'AMUNT 
 SAGA10.LUCIA 663,75 Article 4.2 LLIÇÀ D'AMUNT 
 SAGA00.JUAN 663,75 Article 4.2 LLIÇÀ D'AMUNT 

28/021/2010 9721Q.ENZO 663,75 6 LA ROCA DEL VALLÈS
23/416/2010 AJCU09.Ismael 663,75 10 MOLLET DEL VALLÈS
23/051/2010 AMGH1.AYA 663,75 10 MOLLET DEL VALLÈS
23/496/2010 CAQU00.Kevin Andres 663,75 6 MOLLET DEL VALLÈS
23/099/2010 CAGR1.NEREA 663,75 6 MOLLET DEL VALLÈS
23/529/2010 COPA10.Selena 663,75 9 MOLLET DEL VALLÈS
23/006/2010 DEGA0.JONATHAN JOSE 397,5 Article 4.2 MOLLET DEL VALLÈS
23/272/2010 GACA10.Soraya 663,75 6 MOLLET DEL VALLÈS
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• Errades administratives en el curs escolar. D’acord amb el detall següent: 

 
Codi 

Expedient 
 Id. Cifrada 

Curs 
erroni 

Import 
erroni 

Curs 
correcte

Import 
correcte

puntuació Municipi 
20/034/2010 4594T.ARNAU 2n ESO 397,50€ 2n 663,75€ 6 LLIÇÀ DE VALL 
10/13/2010 5000R-ANDRES 6è 663,75€ 1r ESO 397,50€ 4.2 CASTELLTERÇOL

 
Es proposa l’aprovació de l’esmenes presentades: 

 
1. La relació d’alumnes amb l’ajut de menjador denegat per no complir els requisits 

establerts a les Bases Reguladores dels ajuts de menjador del Consell Comarcal, 
corresponents al curs 2010/2011, que no van constar al llistat corresponent a la 
resolució de la primera distribució dels ajuts de menjador.  

 
2. La relació d’alumnes amb l’ajut de menjador denegat  per manca de puntuació i per no 

complir els requisits que se’ls ha denegat  l’ajut de menjador i que tenen una puntuació 
dins els paràmetres establerts per la Comissió de Govern per l’atorgament de l’ajut de 
menjador, amb un pressupost màxim de  dinou mil nou-cents vuit euros amb setanta-
cinc cèntims (19.908,75 €). 

 
3. L’esmena de les errades administratives en el curs escolar en els alumnes detallats en 

el punt 3, amb la corresponent modificació econòmica. 
 

4. La despesa corresponent a la rectificació de les esmenes presentades és de  dinou mil 
nou-cents vuit euros amb setanta-cinc cèntims (19.908,75 €), amb càrrec a la partida 
324.22.480.01 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici de l’any 
2010. 

 
El pagament dels ajuts està condicionat a la transferència prèvia del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert a l’article 16.2 de 
les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador del curs 2010/2011. 

 
2. El 29 de setembre de 2010 s’ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 80 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació disposa que per 

tal de fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació, les 

23/411/2010 KOUI0.REDA 397,5 7 MOLLET DEL VALLÈS
23/412/2010 KOUI0.MARIAM 663,75 7 MOLLET DEL VALLÈS
23/146/2010 KAJE10.Aya 663,75 8 MOLLET DEL VALLÈS
23/011/2010 KESE0.EMMANUEL 663,75 9 MOLLET DEL VALLÈS
23/703/2010 MAVI00.Jaime 663,75 10 MOLLET DEL VALLÈS
23/115/2010 MERA10.Alba 663,75 8 MOLLET DEL VALLÈS
23/114/2010 MERA09.Jonathan 397,5 8 MOLLET DEL VALLÈS
23/744/2010 NACR10.FIORELLA 663,75 7 MOLLET DEL VALLÈS
23/745/2010 NACR15.NAOMI 663,75 7 MOLLET DEL VALLÈS
23/053/2010 ORLO0.XAVIER 663,75 8 MOLLET DEL VALLÈS
23/005/2010 REDE0.ALAN 663,75 Article 4.2 MOLLET DEL VALLÈS
23/573/2010 VAKR00.Kristian 663,75 10 MOLLET DEL VALLÈS
23/387/2010 VIJI09.Jordi 397,5 6 MOLLET DEL VALLÈS
23/015/2010 SULE0.WILLIAM 663,75 6 MOLLET DEL VALLÈS
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Administracions públiques desenvoluparan accions de caràcter compensatori en 
relació amb les persones, grups i àmbits territorials que es trobin en situacions 
desfavorables i proveiran els recursos econòmics i els suports precisos per a 
poder-ho dur a terme. 

 
2. El conveni signat el 26 de juliol de 1996 entre el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la 
delegació de competències en quant a la gestió del servei de transport escolar i 
per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament, juntament amb les corresponents addendes econòmiques anuals, 
previstes al pacte dinovè del mateix conveni. 
 

3. Les Bases reguladores dels ajuts de menjador i la convocatòria per al curs escolar 
2010/2011, aprovades el 19 de maig de 2010 pel Ple del Consell Comarcal i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 126 de 27 de maig 
de 2010. 
 

4. L’article 9.4 de les Bases reguladores dels ajuts de menjador estableix que les 
Àrees d’Educació i de Polítiques Socials del Consell Comarcal proposen a la 
Comissió de Govern l’atorgament dels ajuts de menjador.  

 
5. L’article 4.2 de les Bases reguladores dels ajuts de menjador preveu que, en casos 

excepcionals, el Consell Comarcal podrà atorgar l’ajut de menjador malgrat no es 
compleixin els requisits a què es fa referència en l’article 4.1, quan els serveis 
socials municipals o l’Àrea de Polítiques Socials i Igualtat així ho considerin i ho 
proposin mitjançant la presentació d’informe motivat. 
 

6. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic, de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú pel que fa a la 
rectificació d’errors. 

 
7. L’acord de la Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental 5/2003, de 17 de 

setembre, pel qual es delega en la Comissió de Govern del Consell Comarcal la 
competència per a l’exercici d’aquelles competències que lleis diferents de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya, atribueixin al Ple i no tinguin caràcter 
indelegable. 

 
Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi: 
 
1. Denegar l’ajut de menjador corresponent a les sol·licituds següents:   

 
Codi Expedient Id. Xifrada Municipi 
 04/114/2010 6275L.DAYANARA  Caldes de Montbui 
 04/115/2010 5278B.NICOLE JOSEFINA  Caldes de Montbui 
 07/44/2010 MAAL0.OSCAR  Cànoves i Samalús 
 08/122/2010 2887H.NICOLE  Cardedeu 
 08/212/2010 1393Y.EVELYN DAYANA  Cardedeu 
 08/213/2010 1382H.MAURO SEBASTIAN  Cardedeu 
 08/45/2010 9407K.FRANCISCA  Cardedeu 
 13/16/2010 TUGA0.KEVIN  Franqueses del Vallès 
 13/186/2010 9915J.CLAUDIA  Franqueses del Vallès 
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 13/187/2010 9234N.MARC  Franqueses del Vallès 
 21/75/2010 BENK0.ACHRAF  Llinars del Vallès 
 21/76/2010 BENK1.FATIMA  Llinars del Vallès 
 25/117/2010 7854F.AMANDA  Montornès del Vallès 
 25/142/2010 5825W.DAULA  Montornès del Vallès 
 25/145/2010 CALO0.RAUL  Montornès del Vallès 
 25/153/2010 ANAR1.ANDREA  Montornès del Vallès 
 25/154/2010 MEAR1.LAIA  Montornès del Vallès 
 27/196/2010 6161B.IZAN  Parets del Vallès 
 27/197/2010 JIJU1.JUDITH  Parets del Vallès 
 27/198/2010 GOIG0.MARIO  Parets del Vallès 
 27/199/2010 CRBO1.YUDITH ANNA MARIA  Parets del Vallès 
 27/201/2010 ROCA0.NIL  Parets del Vallès 
 27/203/2010 CARI0.ENRIC  Parets del Vallès 
 27/205/2010 SAAN1.ADJANIS MAIRA  Parets del Vallès 
 27/206/2010 RUCA1.SORAYA  Parets del Vallès 
 27/207/2010 DUGA1.NICOLLY  Parets del Vallès 
 27/208/2010 MOOU0.ISMAEL  Parets del Vallès 
 27/209/2010 MOOU0.IMAD  Parets del Vallès 
 28/114/2010 8548Q.POL  Roca del Vallès 
 28/116/2010 RACU0.ORIOL  Roca del Vallès 
 28/119/2010 GAUR0.JOAN  Roca del Vallès 
 29/105/2010 5348.JESUS-EDUARDO  Sant Antoni de Vilamajor 
 29/106/2010 3998S.ATHAN  Sant Antoni de Vilamajor 
 29/109/2010 PAMA01.BIEL  Sant Antoni de Vilamajor 
 29/118/2010 3107P.IKER  Sant Antoni de Vilamajor 
 29/119/2010 REMO1.SOFIA  Sant Antoni de Vilamajor 
 29/120/2010 REMO1.MARIA  Sant Antoni de Vilamajor 
 30/188/2010 8633T.ANTONI  Sant Celoni 
 30/189/2010 1341B.ANAIS  Sant Celoni 
 30/190/2010 1342N.JORDI  Sant Celoni 
 32/24/2010 MAGO0.HUGO  Sant Feliu de Codines 
 34/65/2010 CHBE1.AYA  Sant Pere de Vilamajor 
 34/66/2010 CHBE1.WISAL  Sant Pere de Vilamajor 
 41/16/2010 BAPR0.ADAI  Vallromanes 
 41/17/2010 BAPR0.ARAN  Vallromanes 

 
2. Atorgar els ajuts de menjador per al curs escolar 2010/2011, amb efectes des de la 

data de començament del curs escolar, als menors següents: 

 
 

NumExpedient Id. Cifrada PREU puntuació Municipi 
16/806/2010 FORO10.MIRIAM 663,75 6 GRANOLLERS 
16/26/2010  LAOG00.DANIEL 663,75 6 GRANOLLERS 
16/25/2010 LAOG00.EZEQUIEL 663,75 6 GRANOLLERS 
16/27/2010 LAOG00.HENRY 663,75 6 GRANOLLERS 
16/003/2010 MESE0.PEDRO ANTONIO 663,75 6 GRANOLLERS 
19/79/2010 4696T.SANDRA 663,75 Article 4.2 LLIÇÀ D'AMUNT 
19/82/2010 7698H.LILIBETH DOLORES 663,75 7 LLIÇÀ D'AMUNT 
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3. Modificar l’import dels ajuts de menjador atorgats per Comissió de Govern de 8 de 
setembre de 2010 d’acord amb el quadre següent:  

 
Codi 

Expedient 
 Id. Cifrada 

Curs 
erroni 

Import 
erroni 

Curs 
correcte

Import 
correcte

puntuació Municipi 
20/034/2010 4594T.ARNAU 2n ESO 397,50€ 2n 663,75€ 6 LLIÇÀ DE VALL 
10/13/2010 5000R-ANDRES 6è 663,75€ 1r ESO 397,50€ Art. 4.2 CASTELLTERÇOL
 
4. Autoritzar una despesa màxima de dinou mil nou-cents vuit euros amb setanta-cinc 

cèntims (19.908,75 €), amb càrrec a la partida 324.22.480.01 del pressupost 
general d’ingressos i despeses de l’exercici de l’any 2010. 
 

5. Publicar en el taulell d’anuncis aquests acords i notificar la resolució als 
ajuntaments interessats.” 

 
El president pregunta si algun conseller o consellera demana votació, com que no és 
així el dictamen S’APROVA PER UNANIMITAT dels presents. 
 
 
18. Precs i preguntes. 
 
 
S’aixeca la sessió a les divuit hores i trenta-cinc minuts, de la qual cosa, com a 
secretari accidental, dono fe, amb el vistiplau del senyor president. 
 
 
  Vist i plau, 
 

 8915P.SANDRA 397,5 6 LLIÇÀ D'AMUNT 
 SAGA10.LUCIA 663,75 Article 4.2 LLIÇÀ D'AMUNT 
 SAGA00.JUAN 663,75 Article 4.2 LLIÇÀ D'AMUNT 

28/021/2010 9721Q.ENZO 663,75 6 LA ROCA DEL VALLÈS
23/416/2010 AJCU09.Ismael 663,75 10 MOLLET DEL VALLÈS
23/051/2010 AMGH1.AYA 663,75 10 MOLLET DEL VALLÈS
23/496/2010 CAQU00.Kevin Andres 663,75 6 MOLLET DEL VALLÈS
23/099/2010 CAGR1.NEREA 663,75 6 MOLLET DEL VALLÈS
23/529/2010 COPA10.Selena 663,75 9 MOLLET DEL VALLÈS
23/006/2010 DEGA0.JONATHAN JOSE 397,5 Article 4.2 MOLLET DEL VALLÈS
23/272/2010 GACA10.Soraya 663,75 6 MOLLET DEL VALLÈS
23/411/2010 KOUI0.REDA 397,5 7 MOLLET DEL VALLÈS
23/412/2010 KOUI0.MARIAM 663,75 7 MOLLET DEL VALLÈS
23/146/2010 KAJE10.Aya 663,75 8 MOLLET DEL VALLÈS
23/011/2010 KESE0.EMMANUEL 663,75 9 MOLLET DEL VALLÈS
23/703/2010 MAVI00.Jaime 663,75 10 MOLLET DEL VALLÈS
23/115/2010 MERA10.Alba 663,75 8 MOLLET DEL VALLÈS
23/114/2010 MERA09.Jonathan 397,5 8 MOLLET DEL VALLÈS
23/744/2010 NACR10.FIORELLA 663,75 7 MOLLET DEL VALLÈS
23/745/2010 NACR15.NAOMI 663,75 7 MOLLET DEL VALLÈS
23/053/2010 ORLO0.XAVIER 663,75 8 MOLLET DEL VALLÈS
23/005/2010 REDE0.ALAN 663,75 Article 4.2 MOLLET DEL VALLÈS
23/573/2010 VAKR00.Kristian 663,75 10 MOLLET DEL VALLÈS
23/387/2010 VIJI09.Jordi 397,5 6 MOLLET DEL VALLÈS
23/015/2010 SULE0.WILLIAM 663,75 6 MOLLET DEL VALLÈS
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Jordi Vendrell i Ros Antonio Rísquez Caballero 
Secretari accidental President 
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