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ACTA DEL PLE 
 
Identificació de la sessió: 
 

Núm.:   4 / 10 
Caràcter: ordinari 
Data: 6 d’octubre de 2010 
Inici:   19.10 h 
Final:  19.15 h 
Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal 

 
Hi assisteixen: 

President: Antonio RÍSQUEZ CABALLERO 
Meritxell BUDÓ PLA  
Neus BULBENA BURDÓ  
Joaquim BLANCH CONEJOS 
Joaquim BRUSTENGA ETXAURI  
Susana CALVO CASADESUS  
Josefa CARO BLANCO 
Maria Assumpció CAMPS GARCIA  
Joan CASTAÑO AUGÉ 
Pere CURTO CALAFELL 
Rafael DE YZAGUIRRE PABOLLETA 
Mireia DIONISIO I CALÉ 
Miquel ESTAPÉ VALLS  
Noemí FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Marta IGLESIAS VIVET 
Ma. Carmen MALLORQUES PONT 
Joan MAYNERIS PARERA  
José Antonio MONTERO DOMÍNGUEZ 
Jordi MORERA CORTINES 
Carme PALACIOS MANUEL  
Marta PLANAS PLANAS 
Joan MARTORELL I MONPART 
Lluïsa PRAT GONZÁLEZ  
Jordi SAMBOLA SERRES 
Pietat SANJUÁN TRUJILLO 
Joan SEGUER TOMÀS 
Jordi SOLÉ FERRANDO 
Ignasi VALLS VILARÓ 
Manel VILA VALLS 
Gerent: Antoni Cornellas i Aligué 
Secretari accidental: Jordi Vendrell i Ros 
Interventor: Francesc Aragón Sánchez 

 
S'han excusat d'assistir-hi:  

Maria Antonia BLANCHART RIBALAYGUA  
Ferran JIMÉNEZ MUÑOZ 
Carles MAS LLOVERAS  
David RICART MIRÓ  
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S’inicia la sessió a les dinou hores i deu minuts amb el següent ordre del dia: 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 21 de juliol de 2010. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Donar compte del Decret de Presidència 49/2010, de 13 de juliol, de convidar amb 

caràcter permanent a la Comissió de Govern a diversos consellers comarcals. 
 

3. Dictamen de delegació de competències del Ple a la Gerència.  
 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
4. Donar compte del Decret de Gerència 332/2010, de 22 de juliol, d’aprovació d’un 

conveni. 
 
 
ÀREA D’EDUCACIÓ 
 
5. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

 
- 308/2010, de 16 de juliol; 316/2010, de 20 de juliol; 317/2010, de 20 de juliol; 318/2010, de 20 

de juliol i 319/2010, de 20 de juliol, d’aprovació de la pròrroga de diversos contractes. 
- 310/2010, de 19 de juliol, d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 
- 320/2010, de 20 de juliol i 321/2010, de 20 de juliol, d’atorgament d’ajuts de menjador 
- 327/2010, de 20 de juliol, d’aprovació d'un contracte 

 
 
ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS 
 
6. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

 
- 50/2010, de 20 de juliol, i 51/2010, de 22 de juliol, d’autorització d’instal·lacions 
- 55/2010, de 16 de setembre, de declaració de baixa d’una instal·lació 
 

7. Donar compte del Decret de Gerència 354/2010, de 15 de setembre, d’atorgament  
d'una subvenció. 

 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
8. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

 
- 52/2010, de 13 de setembre, de convocatòria de la provisió dels llocs de treball 
- 53/2010, de 14 de setembre, de retenció de salaris 
 

9. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
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- 297/2010, de 12 de juliol; 306/2010, de 15 de juliol, i 341/2010, de 3 de setembre, de diverses 
contractacions 

- 299/2010, de 12 de juliol; 344/2010, de 8 de setembre i 346/2010, de 8 de setembre, 
d’aprovació de diversos expedients de modificació de crèdits del Pressupost general 
d’ingressos i despeses de l’exercici 2010 

- 300/2010, de 14 de juliol i 352/2010, de 13 de setembre, de concessió d'unes dietes 
- 342/2010, de 3 de setembre, d’atorgament d’un permis sense retribució. 
- 343/2010, de 8 de setembre, d’ampliació d’una bestreta 
- 351/2010, de 13 de setembre, de cessió de crèdit 

 
10. Dictamen de modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2010. 

 
11. Dictamen de modificació de les bases que han de regir la convocatòria per a la provisió 

dels llocs de treball inclosos a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2010. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL, ESTUDIS I DESENVOLUPAMENT 
 
12. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
 

- 301/2010, de 14 de juliol; 302/2010, de 14 de juliol; 329/2010, de 21 de juliol; 330/2010, de 21 
de juliol; 331/2010, de 21 de juliol; 359/2010, de 17 de setembre, d’aprovació de diversos 
contractes 

- 305/2010, de 14 de juliol; 328/2010, de 21 de juliol; 345/2010, de 8 de setembre, d’aprovació 
de diversos convenis  

- 369/2010, de 22 de setembre, de resolució d’un contracte de serveis 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
13. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
 

- 355/2010, de 15 de setembre, d’aprovació d'un contracte 
 
- De reconeixement i reactivació de SAD 
 

372/2010, de 23 de setembre, SAD 07/001/2010; 373/2010, de 23 de setembre, SAD 
29/005/2010; 322/2010, de 20 de juliol, SAD 29/013/2010; 372/2010, de 23 de setembre, 
SAD07/012/2010 i 373/2010, de 23 de setembre, SAD 29/005/2010 

 
- De baixa definitiva de SAD 

 
323/2010, de 20 de juliol, SAD 43/13/2008; 324/2010, de 20 de juliol, SAD 43/03/2008; 
325/2010, de 20 de juliol, SAD 07/08/2009; 326/2010, de 20 de juliol, SAD 29/28/2009; 
362/2010, de 17 de setembre, SAD 25/28/2009; 364/2010, de 21 de setembre, SAD 
11/08/2008 i 366/2010, de 22 de setembre, SAD 43/004/2010 
 

- De baixa temporal de SAD 
 
333/2010, de 22 de juliol, SAD 29/003/2010; 334/2010, de 22 de juliol, SAD 11/08/2008; 
335/2010, de 22 de juliol, SAD 25/10/2008; 336/2010, de 22 de juliol, SAD 07/001/2010; 
337/2010, de 22 de juliol, SAD 07/13/2009 i 338/2010, de 22 de juliol, SAD 29/30/2009 
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- De revisió de SAD 

 
309/2010, de 16 de juliol, SAD 07/09/2008; 311/2010, de 19 de juliol, SAD 07/17/2009; 
313/2010, de 19 de juliol, SAD 29/19/2009; 315/2010, de 20 de juliol, SAD 34/004/2010 i 
363/2010, de 17 de setembre, SAD 43/05/2009 
 

- De resolució de SAD 
 

312/2010, de 19 de juliol, SAD 29/016/2010;314/2010, de 19 de juliol, SAD 07/005/2010; 
339/2010, de 23 de juliol, SAD 43/004/2010; 347/2010, de 10 de setembre, SAD 29/018/2010; 
348/2010, de 10 de setembre, SAD 39/006/2010; 349/2010, de 10 de setembre, SAD 
29/017/2010; 350/2010, de 10 de setembre, SAD 11/003/2010; 353/2010, de 15 de setembre, 
SAD 18/049/2010; 356/2010, de 16 de setembre, SAD 34/005/2010; 357/2010, de 16 de 
setembre, SAD 34/006/2010; 358/2010, de 16 de setembre, SAD 34/007/2010; 360/2010, de 
17 de setembre, SAD 29/019/2010; 361/2010, de 17 de setembre, SAD 29/020/2010; 
367/2010, de 22 de setembre, SAD 18/050/2010 i 368/2010, de 22 de setembre, SAD 
18/051/2010 

 
- De denegació de SAD 
 

365/2010, de 21 de setembre, SAD 11/004/2010 
 

14. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni del Servei de cura de la 
persona i de la llar amb l’Ajuntament de Castellterçol. 

 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
15. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
 

- 294/2010, de 12 de juliol; 295/2010, de 12 de juliol; 296/2010, de 12 de juliol; 298/2010, de 12 
de juliol; 303/2010, de 14 de juliol; 304/2010, de 14 de juliol, 307/2010, de 15 de juliol, 
d’aprovació de diversos convenis  

- 370/2010, de 22 de setembre, d’aprovació d'un contracte 
 
 
ÀREA DE SANITAT 
 
16. Donar compte del Decret de Gerència 371/2010, de 23 de setembre, d’aprovació del 

contingut i la signatura d’un conveni. 
 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I PROCESSOS PARTICIPATIUS 
 
17. Donar compte del Decret de Gerència 340/2010, de 23 de juliol, d’aprovació d'un 

contracte. 
 

 
18. Precs i preguntes. 
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Senyor Antonio Rísquez Caballero 
 
 
Comencem amb l’ordre del dia del Ple ordinari. 
   
 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 21 de juliol de 2010. 
 
Vista l’acta de la sessió de 21 de juliol, s’aprova PER UNANIMITAT dels 28 membres 
assistents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
 
La senyora Meritxell Budó i Pla s’incorpora a la sessió. 
 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
 
2. Donar compte del Decret de Presidència 49/2010, de 13 de juliol, de convidar amb 

caràcter permanent a la Comissió de Govern a diversos consellers comarcals. 
 

La Presidència dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del decret de presidència 
següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Presidència ha dictat el Decret 49/2010, de 13 de juliol, de convidar amb caràcter 
permanent a la Comissió de Govern a diversos consellers comarcals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat del Decret de Presidència esmentat a 
la relació de fets.” 

 
 

3. Dictamen de delegació de competències del Ple a la Gerència.  
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 29 de setembre de 2010, que és el que segueix:  
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Llei 34/2010, de 5 d’agost, ha modificat entre d’altres la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic donant un nou redactat a l’article 135 i suprimeix el règim 
d’adjudicació provisional i definitiva per l’adjudicació en un sol acte. 
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2. L’epígraf 2 de l’aquell article disposa que l’òrgan de contractació requerirà al licitador que 
hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per què, en el termini de deu 
dies hàbils, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment 
de diverses obligacions o autoritzi l’òrgan de contractació per fer les comprovacions. I, 
amb caràcter imperatiu, per mandat del mateix article, l’òrgan de contractació haurà 
d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació. 
 

3. Tenint en compte les competències de contractació assignades al Ple i les delegades a 
la Comissió de Govern, les facultats descrites a l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, han de ser exercides per l’un o l’altra esdevinguts òrgans de contractació. 
 

4. L’assignació de facultats a l’òrgan de contractació i no a la mesa de contractació i els 
terminis imperatius de l’article 135 de la LCSP, resten eficàcia a la tramitació de 
l’expedient i són només conciliables amb dificultats amb el funcionament ordinari dels 
òrgans col·legiats quan exerceixen com a òrgan de contractació. 

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

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

2. Els articles 14 i 16 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Delegar a la gerència les facultats previstes a l’article 135.2 de la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic, en la redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 
d’agost. 
 

2. Publicar aquest acord el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de dret i 
33 de fet. 
 
 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
 
4. Donar compte del Decret de Gerència 332/2010, de 22 de juliol, d’aprovació d’un 

conveni. 
 
L’Àrea de Cultura dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del decret de Gerència 
següent: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 
La Gerència ha dictat el Decret 332/2010, de 22 de juliol, d’aprovació d’un conveni. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat del Decret de Gerència esmentat a la 
relació de fets.” 
 
 
 
ÀREA D’EDUCACIÓ 
 
 
5. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

 
- 308/2010, de 16 de juliol; 316/2010, de 20 de juliol; 317/2010, de 20 de juliol; 318/2010, de 

20 de juliol i 319/2010, de 20 de juliol, d’aprovació de la pròrroga de diversos 
contractes. 

- 310/2010, de 19 de juliol, d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del 
conveni 

- 320/2010, de 20 de juliol i 321/2010, de 20 de juliol, d’atorgament d’ajuts de menjador 
- 327/2010, de 20 de juliol, d’aprovació d'un contracte 

 
L’Àrea de d’Educació dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Gerència següents: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Gerència ha dictat els decrets següents: 
 

- 308/2010, de 16 de juliol; 316/2010, de 20 de juliol; 317/2010, de 20 de juliol; 318/2010, de 20 
de juliol i 319/2010, de 20 de juliol, d’aprovació de la pròrroga de diversos contractes. 

- 310/2010, de 19 de juliol, d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 
- 320/2010, de 20 de juliol i 321/2010, de 20 de juliol, d’atorgament d’ajuts de menjador 
- 327/2010, de 20 de juliol, d’aprovació d'un contracte 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya.” 
 
Per això, 
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PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat dels decrets de Gerència esmentats a 
la relació de fets.” 
 
 
 
ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS 
 
 
6. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

 
- 50/2010, de 20 de juliol, i 51/2010, de 22 de juliol, d’autorització d’instal·lacions 
- 55/2010, de 16 de setembre, de declaració de baixa d’una instal·lació 

 
L’Àrea de Joventut i Esports dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Presidència següents: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Presidència ha dictat els decrets següents: 
 
- 50/2010, de 20 de juliol, i 51/2010, de 22 de juliol, d’autorització d’instal·lacions 
- 55/2010, de 16 de setembre, de declaració de baixa d’una instal·lació 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat dels decrets de Presidència 
esmentats a la relació de fets.” 

 
 

7. Donar compte del Decret de Gerència 354/2010, de 15 de setembre, d’atorgament  
d'una subvenció. 

 
L’Àrea de Joventut i Esports dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del decret de 
Gerència següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Gerència ha dictat el Decret 354/2010, de 15 de setembre, d’atorgament  d'una 
subvenció. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
 
Per això, 
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PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat del Decret de Gerència esmentat a la 
relació de fets.” 
 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
 
8. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

 
- 52/2010, de 13 de setembre, de convocatòria de la provisió dels llocs de treball 
- 53/2010, de 14 de setembre, de retenció de salaris 
 

L’Àrea de Personal i Hisenda dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Presidència següents: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Presidència ha dictat els decrets següents: 
 

- 52/2010, de 13 de setembre, de convocatòria de la provisió dels llocs de treball 
- 53/2010, de 14 de setembre, de retenció de salaris 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat dels decrets de Presidència 
esmentats a la relació de fets.” 
 

 
9. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

 
- 297/2010, de 12 de juliol; 306/2010, de 15 de juliol, i 341/2010, de 3 de setembre, de 

diversas contractacions 
- 299/2010, de 12 de juliol; 344/2010, de 8 de setembre i 346/2010, de 8 de setembre, 

d’aprovació de diversos expedients de modificació de crèdits del Pressupost general 
d’ingressos i despeses de l’exercici 2010 

- 300/2010, de 14 de juliol i 352/2010, de 13 de setembre, de concessió d'unes dietes 
- 342/2010, de 3 de setembre, d’atorgament d’un permis sense retribució. 
- 343/2010, de 8 de setembre, d’ampliació d’una bestreta 
- 351/2010, de 13 de setembre, de cessió de crèdit 

 
L’Àrea de Personal i Hisenda dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Gerència següents: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
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La Gerència ha dictat els decrets següents: 
 

- 297/2010, de 12 de juliol; 306/2010, de 15 de juliol, i 341/2010, de 3 de setembre, de diversas 
contractacions 

- 299/2010, de 12 de juliol; 344/2010, de 8 de setembre i 346/2010, de 8 de setembre, 
d’aprovació de diversos expedients de modificació de crèdits del Pressupost general 
d’ingressos i despeses de l’exercici 2010 

- 300/2010, de 14 de juliol i 352/2010, de 13 de setembre, de concessió d'unes dietes 
- 342/2010, de 3 de setembre, d’atorgament d’un permis sense retribució. 
- 343/2010, de 8 de setembre, d’ampliació d’una bestreta 
- 351/2010, de 13 de setembre, de cessió de crèdit 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat dels decrets de Gerència esmentats a 
la relació de fets.” 

 
 

10. Dictamen de modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2010. 
 

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 18 de novembre de 2009, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el 

pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2010, les seves bases 
d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, que comprèn tots els 
llocs de treball reservats a personal funcionari, personal laboral i personal eventual. 
 
Aquest acord es va sotmetre a informació pública en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona número 280, de 23 de novembre de 2009, i es va exposar 
al públic durant el termini reglamentari, sense que es presentés cap al·legació ni reclamació 
al respecte. L’aprovació definitiva es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona número 313, de 31 de desembre de 2009. 
 
Així mateix, s’ha publicat íntegrament la plantilla de llocs de treball en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 5543, de 12 de gener de 2010. 

 
2. El 21 de juliol de 2010, el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’oferta pública d’ocupació 

per l’exercici 2010. 
 

3. Dins de l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2010 hi ha prevista una plaça de tècnic 
de gestió de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat que no ha estat configurada 
degudament des d’un inici a la relació de llocs de treball de 2010.  
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A aquesta plaça li corresponen unes tasques les que resulten de les accions a 
desenvolupar en relació al Programa d’Atenció a la Dependència per realitzar la 
contractació dels referents de la dependència al territori per promoure el suport als 
professionals, seguiment de la implementació de la  Llei 39/2006 de 14 de desembre de 
2006, de promoció de la autonomia personal i atenció a las persones en situació de 
dependència i del desenvolupament de l’atenció a les persones amb  dependència. 
Aquestes tasques estan previstes en la fitxa número 1 - Serveis socials bàsics - del  
Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al benestar social, subscrit entre el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell Comarcal del Vallès Oriental pels 
anys 2008-2011 i finançada anualment mitjançant un Protocol Addicional al esmentat 
Contracte programa, que pel 2010 encara no s’ha formalitzat amb el Departament.  
 
És per això que aquesta plaça s’ha de configurar de nou definint el perfil adequat per al 
lloc de treball.  

 
4. 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 60.2 del Reglament del personal al servei de les entitats locals –en endavant, 

RPSEL- aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol, estableix que la modificació de l’oferta 
pública d’ocupació consistent en la exclusió de vacants, només es podrà produir per 
circumstancies d’organització extraordinàries i sobrevingudes i sempre que no hagin 
estat convocades les proves de selecció. 
 

2. L’article 60.4 del Reglament del personal al servei de les entitats locals –en endavant, 
RPSEL- aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol, estableix que la modificació de l’oferta 
pública d’ocupació requerirà els mateixos tràmits d’aprovació, publicació i comunicació 
que l’oferta principal. 
 

3. L’article 54. d) del RPSEL, en referència a la competència del Ple per aprovar l’oferta 
pública d’ocupació. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de l’oferta pública d’ocupació de 2010 per l’exclusió de la plaça 

següent: 
 

PERSONAL LABORAL 
 

NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
SUBESCALA: tècnica de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: enginyeria tècnica, diplomatura universitària, FP III o equivalent 
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ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat 
 

2. Publicar la modificació de l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 

El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de dret i 
33 de fet. 

 
 

11. Dictamen de modificació de les bases que han de regir la convocatòria per a la 
provisió dels llocs de treball inclosos a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2010. 

 
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 18 de novembre de 2009, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el 

pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2010, les seves bases 
d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, que comprèn tots els 
llocs de treball reservats a personal funcionari, personal laboral i personal eventual. 
 
Aquest acord es va sotmetre a informació pública en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona número 280, de 23 de novembre de 2009, i es va exposar 
al públic durant el termini reglamentari, sense que es presentés cap al·legació ni reclamació 
al respecte. L’aprovació definitiva es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona número 313, de 31 de desembre de 2009. 
 
Així mateix, s’ha publicat íntegrament la plantilla de llocs de treball en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 5543, de 12 de gener de 2010. 

 
2. Al mateix temps es proposa al Ple, en la mateixa sessió, aprovar una modificació per 

exclusió d’una plaça de l’oferta pública d’ocupació de 2010. 
 

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 60.2 del Reglament del personal al servei de les entitats locals –en endavant, 
RPSEL- aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol, estableix que la modificació de l’oferta 
pública d’ocupació consistent en la exclusió de vacants, només es podrà produir per 
circumstancies d’organització extraordinàries i sobrevingudes i sempre que no hagin 
estat convocades les proves de selecció. 
 

2. L’article 60.4 del Reglament del personal al servei de les entitats locals –en endavant, 
RPSEL- aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol, estableix que la modificació de l’oferta 
pública d’ocupació requerirà els mateixos tràmits d’aprovació, publicació i comunicació 
que l’oferta principal. 
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3. L’article 102.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
l’article 286.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que fa l’aprovació de les bases per les quals 
s’ha de regir la selecció del personal de les entitats locals. 
 

4. L’article 100.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
segons el qual correspon a l’Administració de l’Estat establir reglamentàriament les 
regles bàsiques i els programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció 
i formació dels funcionaris al servei de l’Administració local.  
 

5. El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’aproven les regles bàsiques i els 
programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de 
l’Administració local, de caràcter bàsic a efectes del que disposa l’article 149.1.18 de la 
Constitució. 
 

6. L’article 90 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel  
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que fa al règim de la convocatòria. 
 

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

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de les Bases que regeixen la convocatòria de les proves 

selectives per a la selecció i provisió de personal al servei de les entitats locals, per 
l’exclusió d’una plaça a l’oferta pública d’ocupació de 2010 i condicionar-la a l’aprovació 
definitiva de la modificació de l’oferta publica d’ocupació de 2010. 
 

2. Modificar l’epígraf 1 a) de les Bases que regeixen la convocatòria de les proves 
selectives per a la selecció i provisió de personal, excloent la plaça següent: 

 
- Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala 

d’administració general, de la plantilla del personal laboral fix del Consell Comarcal. 
 

El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure. Les tasques 
que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les descrites a la Relació de llocs de treball de 
2010 i s’adscriurà a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat 

 
3. Modificar l’epígraf 6 de les Bases que regeixen la convocatòria de les proves selectives 

per a la selecció i provisió de personal excloent l’inici i desenvolupament del procediment 
de selecció de la plaça esmentada en el punt 2 d’aquesta part dispositiva i que correspon 
al text següent: 

 
- Proves per les places de torn lliure per concurs oposició de personal laboral fix tècnic de 

gestió, grup A2, adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
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Fase d’oposició 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a contestar per 
escrit 10 preguntes de resposta limitada, sobre el contingut del temari de l’annex III. El temps 
màxim per aquesta prova és d’1 hora. Es puntuen de 0,5 a 1 punt i per superar-la s’han d’obtenir 
5 punts, com a mínim.  
 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que hagin superat la prova 
anterior. Consisteix a desenvolupar per escrit dos temes dels quatre proposats pel tribunal,sobre 
el contingut del temari de l’annex II. El temps màxim per aquesta prova és d’1 hora. Es puntuen 
de 0,5 a 1 punt i per superar-la s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim.  
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel grup 
A2 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els aspirants 
acreditin estar en possessió del nivell C, respectivament, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 
 
Prova 4. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que hagin superat les proves 
anteriors. Consisteix a dur a terme una prova per demostrar les aptituds d’ofimàtica dintre de 
l’entorn Windows XP, Office i Internet. El temps màxim per aquesta prova és de 30 minuts. Es 
puntua de 0 a 10 punts i per superar-la s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 5. De caràcter obligatori i eliminatori, el tribunal entrevista els aspirants que hagin superat 
la prova anterior, i valora els aspectes següents: 
  

- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 
- Aptitud laboral 

 
Es puntua de 0 a 10 punts i per superar-la s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Fase de concurs 
 
La fase de concurs no pot representar més de la tercera part de la puntuació màxima assolible.  
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de sol·licituds i la 
puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que hagin superat totes i 
cadascuna de les proves previstes, d’acord amb les variables i els barems següents: 
 
a. Per estar desenvolupant activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 

contingut professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça a la que s’opta, a raó d’1 
punt per any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 5 punts. 

 
b. Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats amb les 

funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de 2 punts, a raó del barem següent: 
 

- 0,1 punts …………….. de 15 a 30 hores 
- 0,2 punts …………….. de 31 a 50 hores 
- 0,3 punts …………….. de 51 a 100 hores 
- 0,4 punts …………….. de 101 a 150 hores 
- 0,5 punts …………….. de 151 a 300 hores 
- 1 punt ………………… de més de 300 hores 
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La puntuació màxima d’aquesta fase serà de 7 punts, que se sumaran a la fase d’oposició en el 
cas de les persones candidates que superin totes i cada una de les proves previstes. 
 
Després de cada prova es penja al tauler d’anuncis del Consell Comarcal la llista d’aspirants per 
ordre de puntuació, i poden seguir amb les proves posteriors només els aprovats. 

  
4. Excloure de les esmentades Bases l’annex III corresponent a la plaça que s’exclou. 

 
2.5. P

ublicar la modificació les Bases en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i la 
ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de dret i 
33 de fet. 
 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL, ESTUDIS I DESENVOLUPAMENT 
 
 
12. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
 

- 301/2010, de 14 de juliol; 302/2010, de 14 de juliol; 329/2010, de 21 de juliol; 330/2010, de 
21 de juliol; 331/2010, de 21 de juliol; 359/2010, de 17 de setembre, d’aprovació de 
diversos contractes 

- 305/2010, de 14 de juliol; 328/2010, de 21 de juliol; 345/2010, de 8 de setembre, 
d’aprovació de diversos convenis  

- 369/2010, de 22 de setembre, de resolució d’un contracte de serveis 
 
L’Àrea de Política Territorial, Estudis i Desenvolupament dóna compte al Ple, que en pren 
coneixement, dels decrets de Gerència següents: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Gerència ha dictat els decrets següents: 
 
- 301/2010, de 14 de juliol; 302/2010, de 14 de juliol; 329/2010, de 21 de juliol; 330/2010, de 21 de 

juliol; 331/2010, de 21 de juliol; 359/2010, de 17 de setembre, d’aprovació de diversos contractes 
- 305/2010, de 14 de juliol; 328/2010, de 21 de juliol; 345/2010, de 8 de setembre, d’aprovació de 

diversos convenis  
- 369/2010, de 22 de setembre, de resolució d’un contracte de serveis 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat dels decrets de Gerència esmentats a 
la relació de fets.” 
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ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
13. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
 

- 355/2010, de 15 de setembre, d’aprovació d'un contracte 
 
- De reconeixement i reactivació de SAD 
 

372/2010, de 23 de setembre, SAD 07/001/2010; 373/2010, de 23 de setembre, SAD 
29/005/2010; 322/2010, de 20 de juliol, SAD 29/013/2010; 372/2010, de 23 de setembre, 
SAD07/012/2010 i 373/2010, de 23 de setembre, SAD 29/005/2010 

 
- De baixa definitiva de SAD 

 
323/2010, de 20 de juliol, SAD 43/13/2008; 324/2010, de 20 de juliol, SAD 43/03/2008; 
325/2010, de 20 de juliol, SAD 07/08/2009; 326/2010, de 20 de juliol, SAD 29/28/2009; 
362/2010, de 17 de setembre, SAD 25/28/2009; 364/2010, de 21 de setembre, SAD 
11/08/2008 i 366/2010, de 22 de setembre, SAD 43/004/2010 
 

- De baixa temporal de SAD 
 
333/2010, de 22 de juliol, SAD 29/003/2010; 334/2010, de 22 de juliol, SAD 11/08/2008; 
335/2010, de 22 de juliol, SAD 25/10/2008; 336/2010, de 22 de juliol, SAD 07/001/2010; 
337/2010, de 22 de juliol, SAD 07/13/2009 i 338/2010, de 22 de juliol, SAD 29/30/2009 
 

- De revisió de SAD 
 
309/2010, de 16 de juliol, SAD 07/09/2008; 311/2010, de 19 de juliol, SAD 07/17/2009; 
313/2010, de 19 de juliol, SAD 29/19/2009; 315/2010, de 20 de juliol, SAD 34/004/2010 i 
363/2010, de 17 de setembre, SAD 43/05/2009 
 

- De resolució de SAD 
 

312/2010, de 19 de juliol, SAD 29/016/2010;314/2010, de 19 de juliol, SAD 07/005/2010; 
339/2010, de 23 de juliol, SAD 43/004/2010; 347/2010, de 10 de setembre, SAD 
29/018/2010; 348/2010, de 10 de setembre, SAD 39/006/2010; 349/2010, de 10 de 
setembre, SAD 29/017/2010; 350/2010, de 10 de setembre, SAD 11/003/2010; 353/2010, 
de 15 de setembre, SAD 18/049/2010; 356/2010, de 16 de setembre, SAD 34/005/2010; 
357/2010, de 16 de setembre, SAD 34/006/2010; 358/2010, de 16 de setembre, SAD 
34/007/2010; 360/2010, de 17 de setembre, SAD 29/019/2010; 361/2010, de 17 de 
setembre, SAD 29/020/2010; 367/2010, de 22 de setembre, SAD 18/050/2010 i 368/2010, 
de 22 de setembre, SAD 18/051/2010 

 
- De denegació de SAD 
 

365/2010, de 21 de setembre, SAD 11/004/2010 
 

L’Àrea de Polítiques Socials dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Gerència següents: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 
La Gerència ha dictat els decrets següents: 
 

- 355/2010, de 15 de setembre, d’aprovació d'un contracte 
 
- De reconeixement i reactivació de SAD 
 

372/2010, de 23 de setembre, SAD 07/001/2010; 373/2010, de 23 de setembre, SAD 
29/005/2010; 322/2010, de 20 de juliol, SAD 29/013/2010; 372/2010, de 23 de setembre, 
SAD07/012/2010 i 373/2010, de 23 de setembre, SAD 29/005/2010 

 
- De baixa definitiva de SAD 

 
323/2010, de 20 de juliol, SAD 43/13/2008; 324/2010, de 20 de juliol, SAD 43/03/2008; 
325/2010, de 20 de juliol, SAD 07/08/2009; 326/2010, de 20 de juliol, SAD 29/28/2009; 
362/2010, de 17 de setembre, SAD 25/28/2009; 364/2010, de 21 de setembre, SAD 
11/08/2008 i 366/2010, de 22 de setembre, SAD 43/004/2010 
 

- De baixa temporal de SAD 
 
333/2010, de 22 de juliol, SAD 29/003/2010; 334/2010, de 22 de juliol, SAD 11/08/2008; 
335/2010, de 22 de juliol, SAD 25/10/2008; 336/2010, de 22 de juliol, SAD 07/001/2010; 
337/2010, de 22 de juliol, SAD 07/13/2009 i 338/2010, de 22 de juliol, SAD 29/30/2009 
 

- De revisió de SAD 
 
309/2010, de 16 de juliol, SAD 07/09/2008; 311/2010, de 19 de juliol, SAD 07/17/2009; 
313/2010, de 19 de juliol, SAD 29/19/2009; 315/2010, de 20 de juliol, SAD 34/004/2010 i 
363/2010, de 17 de setembre, SAD 43/05/2009 
 

- De resolució de SAD 
 

312/2010, de 19 de juliol, SAD 29/016/2010;314/2010, de 19 de juliol, SAD 07/005/2010; 
339/2010, de 23 de juliol, SAD 43/004/2010; 347/2010, de 10 de setembre, SAD 29/018/2010; 
348/2010, de 10 de setembre, SAD 39/006/2010; 349/2010, de 10 de setembre, SAD 
29/017/2010; 350/2010, de 10 de setembre, SAD 11/003/2010; 353/2010, de 15 de setembre, 
SAD 18/049/2010; 356/2010, de 16 de setembre, SAD 34/005/2010; 357/2010, de 16 de 
setembre, SAD 34/006/2010; 358/2010, de 16 de setembre, SAD 34/007/2010; 360/2010, de 
17 de setembre, SAD 29/019/2010; 361/2010, de 17 de setembre, SAD 29/020/2010; 
367/2010, de 22 de setembre, SAD 18/050/2010 i 368/2010, de 22 de setembre, SAD 
18/051/2010 

 
- De denegació de SAD 
 

365/2010, de 21 de setembre, SAD 11/004/2010 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat dels decrets de Gerència esmentats a 
la relació de fets.” 
 

 
 

14. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni del Servei de cura de 
la persona i de la llar amb l’Ajuntament de Castellterçol. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials, de 29 de setembre de 2010, que és el que 
segueix:  
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 de maig de 2010, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i Treballadors Familiars 

Nova Gent, SCCL i SERSA, Serveis Socials i Administratius, SCCL, Unió Temporal 
d’Empreses Llei 18/1982 número 1 vàrem formalitzar el contracte per a la prestació del 
servei públic d’atenció domiciliària a diversos municipis del Vallès Oriental. 
 

2. El contracte esmentat preveu un quadre de distribució d’hores màximes de servei de 
cura de la persona i de la llar a prestar pel contractista per a l’Ajuntament de 
Castellterçol. Es preveu un màxim de 2.362,44 hores de servei de cura de la persona i 
de la llar. 

 
3. El 30 de juliol de 2010, l’Ajuntament de Castellterçol ha notificat al Consell Comarcal 

l’acord en sessió plenària d’aprovació del canvi de sistema de prestació del servei de 
cura de la persona i de llar de forma directa a indirecta i l’aprovació del conveni per a la 
prestació d’aquest servei per part del Consell Comarcal.  

 
4. 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 15 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa 

de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, 
en matèria d’assistència i serveis socials preveu com a funcions que es desenvolupen a 
l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials d’atenció primària, la 
seva zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i gestió dels serveis socials 
d’atenció primària, mitjançant un o més equips multiprofessionals. 
 

2. L’article 26.1 de l’esmentat Decret estableix que correspon als consells comarcals exercir 
les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de serveis socials formades per 
més d’un municipi. 
 

3. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària disposa que 
correspon als consells comarcals el següent:  
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a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, 
l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió dels 
serveis socials d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis socials 
d'atenció primària del sector públic i privat d'acord amb les normes de coordinació 
dictades pel Govern de la Generalitat, i de suport informatiu, d'avaluació i estadístic a les 
tasques ordenadores i planificadores de la Generalitat. 
 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis socials i 
l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les competències 
atribuïdes a altres administracions. 

 
4. El contracte per a la prestació del servei públic d’atenció domiciliària a diversos municipis 

del Vallès Oriental de 27 de maig de 2010 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
Treballadors Familiars Nova Gent, SCCL i SERSA, Serveis Socials i Administratius, 
SCCL, Unió Temporal d’Empreses Llei 18/1982 número 1. 

 
Per tot això, 
 
PROPOSO al Ple del Consell Comarcal que acordi: 

 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Castellterçol per a la 

prestació del servei de cura de la persona i de la llar, d’acord amb el contingut següent:  
 

MANIFESTEN 
 

I. L’Ajuntament de Castellterçol, en endavant l’AJUNTAMENT, presta al seu municipi els serveis 
d’atenció domiciliària de forma directa. No obstant això, L’AJUNTAMENT té interès en què el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, presti al seu 
municipi el servei d’atenció domiciliària de cura de la persona i de la llar.  
 
Actualment, l’AJUNTAMENT té adscrit a l’esmentat servei la treballadora familiar amb DNI 
39.337.609-L amb les condicions i circumstàncies laborals següents:  

 
Número de la 

Seguretat 
Social 

Categoria 
professional Antiguitat Jornada 

laboral 
Sou brut 

anual 
Tipus de 
contracte 

080429057193 Treballadora 
familiar 02/09/1996 64,86 % 22.906,38 

€ 

Indefinit 
a temps 
parcial 

 
II. El CONSELL COMARCAL, alhora, té interès en la prestació del servei de cura de la persona i 

de la llar al municipi de Castellterçol. 
 

III. El 19 de maig de 2010, el CONSELL COMARCAL ha adjudicat definitivament el contracte per a 
la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària a Treballadors Familiars Nova Gent, SCCL i SERSA, 
Serveis Socials i Administratius, SCCL, UTE.  
 
L’esmentat contracte fixa en el quadre de distribució d’hores màximes a prestar pel contractista 
per a l’Ajuntament de Castellterçol, la quantitat de 2.362,44 hores de servei de cura de la 
persona i de la llar i comprèn la prestació entre l’1 de juny de 2010 i el 31 de desembre de 
2011.  
 
Així mateix, el contracte preveu la subrogació de personal de l’Ajuntament de Castellterçol.  
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IV. El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per a la 
prestació del servei d’atenció domiciliària de cura de la persona i de la llar, que subjecten en les 
següents  

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
I. L’article 15.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 

estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de xarxa per a treballar 
en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els actors que intervenen en el 
procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials 
especialitzats. 

 
II. L’article 16.2 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics s'organitzen territorialment i 

estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia 
interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de llurs 
funcions, amb l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s'estableixi per 
reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili 
i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

 
III. L’article 17.i) de la LSS preveu que correspon als serveis socials bàsics la prestació de 

serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens 
perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

 
IV. L’article 20 de la LSS expressa que són prestacions del sistema públic de serveis socials les 

actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i les ajudes 
econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es destinen a complir les 
finalitats que estableix l' article 3 de la llei esmentada. Les prestacions del sistema públic de 
serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques. 

 
V. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat 

primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. L'àrea 
bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de vint mil habitants, prenent 
com a base el municipi. 

 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil habitants. En 
aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat especialment amb 
aquesta finalitat. 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de serveis 
socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 

 
VI. L’article 59 de la LSS disposa que el sistema públic de serveis socials es finança amb les 

aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes en serveis socials 
dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos dels ajuntaments i d'altres ens 
locals, les herències intestades si correspon d'heretar a la Generalitat, les obres socials de les 
caixes d'estalvis, les aportacions d'altres entitats privades i les dels usuaris, en els termes que 
estableix aquesta llei. 

 
VII. L’article 62 de la LSS disposa que el finançament dels serveis socials bàsics estableix que els 

ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels serveis 
socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei 
d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els 
serveis socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot haver 
de copagar el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili. 
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VIII. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa 
que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les administracions locals i les 
administracions supramunicipals poden assumir les funcions que la llei atribueix als ens locals 
supramunicipals. En tot cas, s’han de respectar les competències que els ajuntaments i els 
consells comarcals tenien assumides en el moment de l’entrada en vigor de la llei. 

 
IX. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de 

les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en 
matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de serveis socials com la unitat 
territorial elemental de prestació de serveis que forma part de la Xarxa Bàsica de Serveis 
Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya. 

 
Cada àrea bàsica de serveis socials és formada per un municipi de més de vint mil habitants 
o pel conjunt de municipis fins a vint mil habitants que s’integren en una comarca, segons el 
que delimita l’annex d’aquesta Llei. 

 
X. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les 

lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria 
d’assistència i serveis socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis 
socials, estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les següents àrees:  

 
• Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
• Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de Mollet del 

Vallès. 
• Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al conjunt de 

municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 
 

XI. L’article 15 del Decret esmentat preveu com a funcions que es desenvolupen a l’àrea bàsica 
de serveis socials la programació dels serveis socials d’atenció primària, la seva zonificació i 
la seva ubicació, així com la prestació i gestió dels serveis socials d’atenció primària, 
mitjançant un o més equips multiprofessionals. 

 
XII. L’article 26.1 del Decret esmentat estableix que correspon als consells comarcals exercir les 

funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de serveis socials formades per més 
d’un municipi. 

XIII. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària disposa que 
correspon als consells comarcals el següent:  

 
a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, l'exercici de 
les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió dels serveis socials 
d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis socials d'atenció primària del sector 
públic i privat d'acord amb les normes de coordinació dictades pel Govern de la Generalitat, i 
de suport informatiu, d'avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores de la 
Generalitat. 
 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis socials i 
l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les competències 
atribuïdes a altres administracions. 

 
XIV. El contracte programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 

Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria 
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, subscrit el 24 de juliol de 
2008. 

 
XV. Que el 17 de febrer de 2010, la Comissió de Govern del Consell Comarcal va aprovar el Plec 

de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules d’explotació que regeixen el 
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concurs per a la contractació de la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària a diversos 
municipis de la comarca del Vallès Oriental.  

 
XVI. Que el 19 de maig de  2010, el Consell Comarcal ha adjudicat definitivament a Treballadors 

Familiars Nova Gent, SCCL i SERSA, Serveis Socials i Administratius, SCCL, UTE, el 
contracte per a la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària, dels ajuntaments inclosos als 
anomenats Lot A: Cànoves i Samalús, Figaró Montmany, la Garriga, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent; i Lot B: Castellcir, Castellterçol, Granera, la 
Llagosta, Montornès del Vallès. Sant Quirze Safaja, Vallromanes i Vilanova del Vallès.  

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquest 
conveni de col·laboració que subjecten als següents 

 
PACTES 

Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és la regulació de la prestació del servei d’atenció domiciliària següent: 
servei de cura de la persona i de la llar. 
 
Així mateix, constitueix l’objecte d’aquest conveni la regulació de la col·laboració de l’AJUNTAMENT 
en la gestió de la prestació, la determinació de la participació d’aquest en el finançament d’aquest 
servei i l’establiment de les obligacions de les parts. 
 
Segon. Servei  
 
1. La definició del servei de cura de la persona i cura de la llar és aquella que estableix la clàusula 

3a del Plec de prescripcions tècniques aprovades en la Comissió de Govern del CONSELL 
COMARCAL de 17 de febrer de 2010: 

 
Aquest servei es porta a terme a la llar de l’usuari i es dirigeix fonamentalment a l’atenció de la 

persona, a la cura de la llar i a promoure la integració de l’usuari en el seu entorn.  
 

Aquest servei inclou les tasques següents:  
 
a. Recolzament en la higiene i cura personal. 
b. Rentat corporal complet, en bany o dutxa. 
c. Rentat de parts corporals: cap, ajuda al bany o dutxa, afaitat, aplicació de cremes, tallat 

d’ungles (sempre que no es tracti de pacients diabètics), així com altres tasques 
relacionades amb la higiene personal i la cura personal. 

d. Cura i control de l’alimentació de la persona. 
e. Organització dels àpats. 
f. Preparació i cuinat dels aliments. 
g. Ajut a la ingestió d’aliments, si és necessari. 
h. Cura de la salut i control de la medicació: administració de la medicació i realització de 

petites cures d’acord amb les prescripcions mèdiques, excepte en aquells casos en que 
sigui exigible un títol sanitari. 

i. Mobilització dintre de la llar: Ajuda a aixecar-se i ficar-se al llit, caminar i asseure’s, així 
com realitzar mobilitzacions i canvis posturals en situacions d'incapacitat de l'usuari per a 
col·laborar en la seva mobilització i altres ajudes físico- motrius. 

j. Neteja o ajuda a la neteja quotidiana de l'habitatge i al seu manteniment en condicions 
acceptables d'higiene i salubritat. Rentat, planxat i repàs de la roba dintre de la llar o fora 
de la llar quan així s’acordi. 

k. Ensinistrament en l'aprenentatge d'hàbits relacionats amb la cura de la llar i l'organització 
domèstica, la cura personal i l'atenció a la infància, persones majors o persones amb 
situació de dependència.  
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l. Fer companyia, tant en el domicili com fora d'ell, per a evitar situacions de solitud i 
aïllament: recolzament en les relacions veïnals, familiars i de convivència en el seu 
entorn, així com assistència en la participació en activitats de caràcter educatiu, 
terapèutic o social i l’acompanyament puntual en la realització de diverses gestions com 
visites mèdiques, tramitació de documents i altres. 

m. Facilitació d'activitats d'oci en el domicili. Suport a la realització de manualitats, lectura, 
jocs i activitats similars. 

n. Qualsevol altra tasca que el Consell Comarcal valori necessària i quedi recollida en el 
corresponent pla de treball inclòs al contracte signat amb l’usuari. 

 
2. Els servei de cura de la persona i de la llar es pot gestionar directament o indirecta. Les funcions 

de coordinació, seguiment, supervisió i avaluació global dels serveis,  corresponen en tot cas al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a: 
 

a) Prestar el servei de cura de la persona i de la llar d’acord amb la configuració que preveu 
l’article anterior. 
 

b) Establir el servei d’atenció domiciliària, establir el sistema de gestió i aprovar l’ordenança 
reguladora del copagament d’aquest servei.  
 

c) Prestar com a màxim les hores contractades per a l’Ajuntament de Castellterçol que 
consten en el contracte a què fa referència la manifestació 3a d’aquest conveni i aquelles 
altres addicionals que sol·liciti l’AJUNTAMENT. 

 
d) Posar a disposició de l’AJUNTAMENT la documentació necessària per a la gestió de les 

sol·licituds de prestació dels serveis. 
 

e) Disposar d’un aplicatiu adreçat a la gestió dels serveis d’atenció domiciliària que permeti 
a l’AJUNTAMENT introduir i validar les dades de la sol·licitud i les corresponents 
revisions.  

 
f) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquest 

servei d’acord amb les previsions de la Llei  orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat 
mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 

g) Vetllar perquè l’AJUNTAMENT, com a encarregat del tractament, adopti les mesures de 
seguretat exigibles, d’acord amb el que estableixi el Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, i la resta d’obligacions i principis que estableix la normativa de protecció de 
dades. 

 
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT s’obliga a: 
 

a) Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la 
normativa de protecció de dades per a la prestació del servei de cura de la persona i cura 
de la llar. 
 

b) Pagar el servei de cura de la persona i de la llar prestat pel CONSELL COMARCAL 
d’acord amb el que estableix aquest conveni.  
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c) Proporcionar i registrar la sol·licitud dels servei d’atenció domiciliària de cura de la 
persona i cura de la llar. 
 

d) Introduir i validar les dades de la sol·licitud, els instruments de valoració, la proposta de 
servei i les revisions oportunes a l’aplicatiu corresponent del CONSELL COMARCAL 
establert per a la gestió dels serveis d’atenció domiciliària, tot això amb subjecció als 
criteris de valoració del servei del CONSELL COMARCAL.  
 

e) Posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o documentació 
que es requereixi en relació amb la gestió del servei. 
 

f) Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació amb la 
prestació dels servei.  
 

g) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquest 
servei d’acord amb les previsions de la Llei  orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat 
mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i complir les obligacions que li 
corresponguin com a encarregat del fitxer. 
 

h) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
Cinquè. Preu del servei  
 
El preu del servei per a la prestació del servei de cura de la persona i de la llar fins al 31 de desembre 
de 2011 correspon a 15 euros/hora IVA exclòs en horari ordinari.  
 
Pel que fa al preu/hora del servei en horari extraordinari caldrà tenir en compte el conveni col·lectiu de 
treball dels treballadors d’atenció domiciliària i familiar de Catalunya i serà el pactat pel CONSELL 
COMARCAL i el contractista prestador del servei.  
 
Si per qualsevol situació o circumstància el CONSELL COMARCAL modifiqués aquest preu en el 
marc de nous expedients de contractació, el preu dels serveis serà el que s’estableixi en el 
corresponent contracte. 
 
Sisè. Pagament  
  
L’import a finançar per l’AJUNTAMENT és el corresponent a la diferència entre els conceptes a) i b) 
següents: 
 

a) El preu total dels serveis prestats pel CONSELL COMARCAL al seu municipi, incloent les 
hores addicionals contractades. 
 

b) La part proporcional que pel període de vigència d’aquest conveni li correspongui en virtut 
del contracte programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania i el CONSELL COMARCAL, en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al benestar social, subscrit el 24 de juliol de 
2008. 

 
L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL el preu del servei per mesos vençuts en la forma 
i termini que estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de 2010, de 
contractes del sector públic, en relació amb l’article 200.4 de l’esmentat text legal, prèvia liquidació 
mensual del servei efectuada pel CONSELL COMARCAL.  
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El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu la 
legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del Consell Comarcal per l’objecte d’aquest 
conveni. 
 
Setè. Subrogació del personal  
 
El CONSELL COMARCAL ha adjudicat definitivament el contracte per a la gestió del Servei d’Atenció 
Domiciliària a Treballadors Familiars Nova Gent, SCCL i SERSA, Serveis Socials i Administratius, 
SCCL, UTE.  
 
La clàusula 21a del Plec de prescripcions tècniques preveu la subrogació del contractista de personal 
de l’Ajuntament de Castellterçol següent:  
 
 

NIF / NIE 
Número de la 

Seguretat 
Social 

Categoria 
professional Antiguitat Jornada 

laboral 
Sou brut 

anual 
Tipus de 
contracte 

39337609 
L 080429057193 Treballadora 

familiar 02/09/1996 64,86 
% 

22.906,38 
€ 

Indefinit a 
temps parcial 

Conseqüentment, és obligació del CONSELL COMARCAL o del contractista, subrogar-se en la 
posició jurídica de l’AJUNTAMENT pel que fa a la relació laboral que manté amb la treballadora 
familiar a què s’ha fet referència.  
 
Vuitè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’11 

d’octubre de 2010 fins al 31 de desembre de 2011. 
 

2. Aquest conveni s’haurà de revisar un cop el CONSELL COMARCAL hagi aprovat el Reglament 
dels serveis d’atenció domiciliària del Vallès Oriental o l’ordenança reguladora del copagament 
d’aquests serveis.  

 
Novè. Causes d’extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
  

a. L’acord entre les parts 
b. La supressió de la prestació del servei 
c. El compliment del termini establert en el conveni 
d. L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per 

qualsevol de les parts 
 
Desè. Jurisdicció  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
  
Les parts, després de llegir el present conveni, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu contingut 
i el signen en dos exemplars al lloc i data que figuren a l’encapçalament.” 
 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Castellterçol.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de dret i 
33 de fet. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 
15. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
 

- 294/2010, de 12 de juliol; 295/2010, de 12 de juliol; 296/2010, de 12 de juliol; 298/2010, de 
12 de juliol; 303/2010, de 14 de juliol; 304/2010, de 14 de juliol, 307/2010, de 15 de juliol, 
d’aprovació de diversos convenis  

- 370/2010, de 22 de setembre, d’aprovació d'un contracte 
 
L’Àrea de Promoció Econòmica dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets 
de Gerència següents: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Gerència ha dictat els decrets de Gerència següents: 
 

- 294/2010, de 12 de juliol; 295/2010, de 12 de juliol; 296/2010, de 12 de juliol; 298/2010, de 12 
de juliol; 303/2010, de 14 de juliol; 304/2010, de 14 de juliol, 307/2010, de 15 de juliol, 
d’aprovació de diversos convenis  

- 370/2010, de 22 de setembre, d’aprovació d'un contracte 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat dels decrets de Gerència esmentats a 
la relació de fets.” 
 
 
 
ÀREA DE SANITAT 
 
 
16. Donar compte del Decret de Gerència 371/2010, de 23 de setembre, d’aprovació del 

contingut i la signatura d’un conveni. 
 
L’Àrea de Sanitat dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del decret de Gerència 
següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Gerència ha dictat el Decret de Gerència 371/2010, de 23 de setembre, d’aprovació del 
contingut i la signatura d’un conveni. 
 
FONAMENTS DE DRET 
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L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat del Decret de Gerència esmentat a la 
relació de fets.” 
 
 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I PROCESSOS PARTICIPATIUS 
 
 
17. Donar compte del Decret de Gerència 340/2010, de 23 de juliol, d’aprovació d'un 

contracte. 
 
L’Àrea de Societat del Coneixement i Processos Participatius dóna compte al Ple, que en pren 
coneixement, del decret de Gerència següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Gerència ha dictat el Decret de Gerència 340/2010, de 23 de juliol, d’aprovació d'un 
contracte. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat del Decret de Gerència esmentats a 
la relació de fets.” 
 
 
18. Precs i preguntes. 
 
Nio se’n fa cap. 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i vint-i-cinc minuts de la qual cosa, com a secretari 
accidental, dono fe, i amb el vistiplau del senyor president. 
 
                                                                                         Vist i plau, 
 
 
 
 
 
Jordi Vendrell i Ros                                                            Antonio Rísquez Caballero  
Secretari accidental                                                            President 
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