
1 

 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió: 
 

Núm.:   3/ 11 
Caràcter: ordinari 
Data: 18 de maig de 2011 
Inici:   13.00 h 
Final:  13.35 h 
Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal 

 
Hi assisteixen: 

President: Antonio RÍSQUEZ CABALLERO 

Joaquim BLANCH CONEJOS  

Maria Antonia BLANCHART RIBALAYGUA  

Joaquim BRUSTENGA ETXAURI  

Meritxell BUDÓ PLA 

Neus BULBENA BURDÓ  

Susana CALVO CASADESUS  

Maria Assumpció CAMPS GARCIA  

Josefa CARO BLANCO 

Joan CASTAÑO AUGÉ 

Pere CURTO CALAFELL 

Rafael DE YZAGUIRRE PABOLLETA 

Mireia DIONISIO I CALÉ 

Noemí FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  

Marta IGLESIAS VIVET 

Ferran JIMÉNEZ MUÑOZ 

José Luis LÓPEZ CARRASCO 

Joan MAYNERIS PARERA  

José Antonio MONTERO DOMÍNGUEZ 

Jordi MORERA CORTINES 

Marta PLANAS PLANAS  

David RICART MIRÓ  

Jordi SAMBOLA SERRES 

Pietat SANJUÁN TRUJILLO 

Joan SEGUER TOMÀS 

Jordi SOLÉ FERRANDO 

Ignasi VALLS VILARÓ 

 

Gerent: Antoni Cornellas i Aligué 

Secretari accidental: Jordi Vendrell i Ros 

Interventor: Francesc Aragón Sánchez 

 

S'han excusat d'assistir-hi:  

Miquel ESTAPÉ VALLS 

Ma. Carmen MALLORQUES PONT 

Carles MAS LLOVERAS 

Carme PALACIOS MANUEL  

Joan MARTORELL I MONPART 

Manel VILA VALLS  
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S‘inicia la sessió a les tretze hores amb l‘ordre del dia següent: 
 
1. Aprovar l‘acta de la sessió de 13 d‘abril de 2011. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Presa de possessió del senyor José López Carrasco com a conseller comarcal. 

 
3. Donar compte del Decret de Gerència 247/2011, de 2 de maig, d‘autorització i 

disposició d‘una despesa. 
 
ÀREA D’EDUCACIÓ 
 
4. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
 

- 206/2011, d‘11 d'abril, d‘abonament d‘una quantia 

- 207/2011, d‘11 d'abril i 209/2011, de 13 d'abril, d‘adjudicació de diversos contractes 
 
ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS 
 
5. Donar compte del Decret de Presidència 26/2011, de 27 d‘abril, d‘autorització del 

funcionament com a casa de colònies de la instal·lació juvenil Castell Vell, a Llinars 
del Vallès. 

 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 

 
6. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

 
- 194/2011, de 5 d'abril i 202/2011, de 8 d'abril, d‘aprovació de diversos expedients de 

modificació de crèdits del pressupost general d‘ingressos i despeses de l‘exercici 2011 
- 195/2011, de 6 d'abril i 219/2011, de 26 d'abril de contestació a una diligència 

d'embargament de crèdits 
- 198/2011, de 7 d'abril i 220/2011, de 26 d'abril, de rescabalament de les despeses 
- 199/2011, de 7 d'abril, de bestreta a personal 
- 200/2011, de 7 d'abril, d‘assabentat endós de la facturació  
- 201/2011, de 7 d'abril, de concessió d'unes dietes 
- 205/2011, d‘11 d'abril, de finançament d'una formació 
- 214/2011, de 14 d'abril, de justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Gerència 
- 217/2011 i 218/2011, de 15 d'abril, de complement de productivitat al personal  
- 221/2011, de 26 d'abril, de gratificacions  
- 223/2011, de 26 d'abril, de contractació de personal 
- 237/2011, de 29 d'abril, de modificació d‘una partida pressupostaria 
- 238/2011, de 29 d'abril, d‘atorgament d'una subvenció  

 
7. Dictamen d‘adhesió a l‘acord relatiu a la contractació de persones aturades 

inscrites com a demandants d‘ocupació en el marc dels plans d‘ocupació locals 
amb la Federació de Municipis de Catalunya, l‘Associació Catalana de Municipis, la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de 
Catalunya. 
 

8. Dictamen de concertació d‘una operació de tresoreria en la modalitat de crèdit a 
curt termini per a l‘any 2011. 
 

9. Dictamen d‘aprovació del Pla Econòmic Financer. 
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10. Dictamen de resolució de la reclamació prèvia interposada per la senyora MCP. 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL, ESTUDIS I DESENVOLUPAMENT 
 
11. Donar compte dels decrets de Gerència, següents: 
 

- 197/2011, de 6 d'abril, d‘aprovació d'un contracte  
- 204/2011, d‘11 d'abril, d‘adjudicació d‘un contracte 
- 215/2011, de 15 d'abril i 239/2011, de 2 de maig, d‘aprovació de Plans de seguretat i 

salut de diverses obres 
- 232/2011, de 28 d'abril, de resolució d‘un contracte 

 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
12. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 230/2011, de 28 d'abril, d‘aprovació del contingut i la signatura del protocol addicional 
d‘un conveni  

 
- De baixa definitiva de SAD 

191/2011, d‘1 d'abril, SAD 43/005/2011 

 

- De reactivació de SAD 
208/2011, de 12 d'abril, SAD 29/17/2009 i 212/2011, de 14 d'abril, SAD 07/13/2009. 

 

- De resolució de SAD 
190/2011, d‘1 d'abril, SAD 18/003/2011; 203/2011, de 8 d'abril, SAD 11/003/2011; 
210/2011, de 14 d'abril, SAD 34/008/2011; 222/2011, de 26 d'abril, SAD 25/003/2011; 
229/2011, de 28 d'abril, SAD 18/005/2011 i 241/2011, de 2 de maig, SAD 14/001/2011  

 

- De revisió de SAD 
211/2011, de 14 d'abril, SAD 07/17/2009; 213/2011, de 14 d'abril, SAD 07/09/2008; 
216/2011, de 15 d'abril, SAD 39/04/2010; 231/2011, de 28 d'abril, SAD 14/024/2010; 
240/2011, de 2 de maig, SAD 14/049/2010; 242/2011, de 2 de maig, SAD 25/33/2008; 
243/2011, de 2 de maig, SAD 25/10/2009; 244/2011, de 2 de maig, SAD 25/32/2008; 
245/2011, de 2 de maig, SAD 25/24/2008 i 246/2011, de 2 de maig, SAD 25/24/2009 

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

- 224/2011, de 27 d'abril, 225/2011, de 27 d'abril, 226/2011, de 27 d'abril i 228/2011, de 
27 d'abril de justificació econòmica 

- 227/2011, de 27 d'abril, d‘aprovació d'un contracte 
- 233/2011, de 29 d'abril, 234/2011, de 29 d'abril, 235/2011, de 29 d'abril i 236/2011, de 

29 d'abril, d'aprovació de diversos expedients de contractació 

 
14. Precs i preguntes 
 
El senyor president proposa al Ple que acordi la incorporació dels punts següents  a 
l‘ordre del dia de la sessió amb caràcter d‘urgència, tal i com ja  ha estat acordat per la 
Junta de Portaveus. 
 
ÀREA DE CULTURA 
 

I. Proposta de resolució de les al·legacions contra l‘expedient de declaració de béns 
d‘interès local de Sant Pere de Vilamajor presentades per la senyora JVM. 
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II. Proposta de resolució de les al·legacions contra l‘expedient de declaració de béns 
d‘interès local de Sant Pere de Vilamajor presentades per la senyora MCM. 
 

III. Proposta de declaració de béns cultural d‘interès local de Sant Pere de Vilamajor. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 

IV. Proposta d‘aprovació del Compte general de l‘exercici 2010. 
 

V. Proposta de modificació de les bases que regeixen la convocatòria per a la selecció 
i provisió dels llocs de treball inclosos a l‘oferta pública d‘ocupació de l‘any 2011. 

 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 

VI. Proposta de resolució del recurs de reposició presentat per la senyora RBG. 
 
 
El Ple així ho aprova amb l‘assentiment dels 27 membres assistents, essent 33 de dret 
i 32 de fet. 
 
Senyor  Antonio Rísquez Caballero 
 
Donem començament al Ple d‘avui  i abans de començar aclarir que aquest Ple no 
serà ben bé l‘últim Ple d‘aquest mandat .  Em van corregir una vegada,  em van dir que 
no és legislatura, és mandat, perquè els ajuntaments no legislem.  Per tant, això de dir 
legislatura a l‘àmbit municipal no s‘ha de dir, són mandats. Per tant, un cop que 
acabem aquest mandat  i abans de començar l‘altre, us he de dir, primer de tot,  a 
aquells que tenen la bogeria, em sembla que va ser l‘alcalde Caldes que ho va dir a 
l‘acte de el 9 nou, de tornar-se a presentar, doncs molta sort a tothom, que el destí us 
pugui fer arribar als objectius, i com no hi ha ningú del a Llagosta, sort per a tothom i 
ha estat un plaer.  
 
(Riures de fons) 
 
Donem començament amb l‘aprovació de l‘acta de la sessió anterior. 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 13 d’abril de 2011. 
 
Vista l‘acta de la sessió de 13 d‘abril de 2011, s‘aprova PER UNANIMITAT dels 27 
membres assistents, essent 33 de dret i 37 de fet. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Presa de possessió del senyor José López Carrasco com a conseller 

comarcal. 
 

 
Senyor Antonio Rísquez Caballero 
 
El segon punt de l‘ordre del  dia és la presa de possessió del senyor,, aquí posa a l‘acta 
de l‘ordre del dia José López Carrasco, en realitat és José Luís López Carrasco, que 
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prendrà possessió -i com diu la cançó del Sabina li podem dir hola y adiós-  i 
malauradament és com tots coneixem pel traspàs de la companya Maria Lluïsa Prat, que 
ja la vam acomiadar en l‘altre  Ple. En tots cas hem de pendre  possessió com  s‘ha de 
fer  i li donem la benvinguda al José Luis i el senyor secretari començarà aquests procés 
de presa de possessió. 
 
A continuació presta promesa d'acatament a la Constitució i a l'Estatut de Catalunya, de 
conformitat amb l'article 108.6 de la Llei orgànica de 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, en relació amb el Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual 
s‘estableix la fórmula de jurament de càrrecs i funcions públiques:  
 
El senyor secretari li pregunta "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, 
complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller o de consellera del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució i 
l'Estatut d‘Autonomia de Catalunya". 
 

El senyor José López Carrasco contesta: Sí, prometo. 
 
(Aplaudiments de fons)  
 
Senyor Antonio Rísquez Caballero 
 
Doncs també farem l‘acte formal de l‘entrega d‘aquesta insígnia, del pin del 
Consell Comarcal. No se si vol dir alguna cosa? 
 
 
Senyor José Luis López Carrasco 
 
Si, és un plaer per a mi  poder representar a la comarca, i com molt bé  deies tu 
Antonio, un record  molt especial per a la Maria Lluïsa, ja que és un sentiment 
agredolç, de poder representar la teva comarca però no per aquests motius, per 
lo tant un record molt especial per a ella. Gràcies i espero fer-ho bé. 
 

 
3. Donar compte del Decret de Gerència 247/2011, de 2 de maig, d’autorització i 

disposició d’una despesa. 
 
La Presidència dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Gerència 
següent: 
 

―RELACIÓ DE FETS 

La Gerència ha dictat el decret 247/2011, de 2 de maig, d‘autorització i disposició 
d‘una despesa. 
 
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 D’EDUCACIÓ 
 
4. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 206/2011, d’11 d'abril, d’abonament d’una quantia 

- 207/2011, d’11 d'abril i 209/2011, de 13 d'abril, d’adjudicació de diversos 
contractes 
 

L‘Àrea d‘Educació dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del decrets de 
Gerència següents: 
 
―RELACIÓ DE FETS 

La Gerència ha dictat els decrets següents: 
 

- 206/2011, d‘11 d'abril, d‘abonament d‘una quantia 
- 207/2011, d‘11 d'abril i 209/2011, de 13 d'abril, d‘adjudicació de diversos contractes 

 
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 JOVENTUT I ESPORTS 
 
5. Donar compte del Decret de Presidència 26/2011, de 27 d’abril, d’autorització 

del funcionament com a casa de colònies de la instal·lació juvenil Castell 
Vell, a Llinars del Vallès. 

 
L‘Àrea de Joventut i Esports dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret 
de Presidència següent: 
 
―RELACIÓ DE FETS 

La Presidència ha dictat el decret 26/2011, de 27 d‘abril, d‘autorització del 
funcionament com a casa de colònies de la instal·lació juvenil Castell Vell, a Llinars del 
Vallès. 
 
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. 
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ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 

 
6. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 194/2011, de 5 d'abril i 202/2011, de 8 d'abril, d’aprovació de diversos expedients 
de modificació de crèdits del pressupost general d’ingressos i despeses de 
l’exercici 2011 

- 195/2011, de 6 d'abril i 219/2011, de 26 d'abril de contestació a una diligència 
d'embargament de crèdits 

- 198/2011, de 7 d'abril i 220/2011, de 26 d'abril, de rescabalament de les despeses 
- 199/2011, de 7 d'abril, de bestreta a personal 
- 200/2011, de 7 d'abril, d’assabentat endós de la facturació  
- 201/2011, de 7 d'abril, de concessió d'unes dietes 
- 205/2011, d’11 d'abril, de finançament d'una formació 
- 214/2011, de 14 d'abril, de justificació i reposició bestreta de caixa fixa de 

Gerència 
- 217/2011 i 218/2011, de 15 d'abril, de complement de productivitat al personal  
- 221/2011, de 26 d'abril, de gratificacions  
- 223/2011, de 26 d'abril, de contractació de personal 
- 237/2011, de 29 d'abril, de modificació d’una partida pressupostaria 
- 238/2011, de 29 d'abril, d’atorgament d'una subvenció  

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

―RELACIÓ DE FETS 

La Gerència ha dictat els decrets següents: 
 

- 194/2011, de 5 d'abril i 202/2011, de 8 d'abril, d‘aprovació de diversos expedients de 
modificació de crèdits del pressupost general d‘ingressos i despeses de l‘exercici 2011 

- 195/2011, de 6 d'abril i 219/2011, de 26 d'abril de contestació a una diligència 
d'embargament de crèdits 

- 198/2011, de 7 d'abril i 220/2011, de 26 d'abril, de rescabalament de les despeses 
- 199/2011, de 7 d'abril, de bestreta a personal 
- 200/2011, de 7 d'abril, d‘assabentat endós de la facturació  
- 201/2011, de 7 d'abril, de concessió d'unes dietes 
- 205/2011, d‘11 d'abril, de finançament d'una formació 
- 214/2011, de 14 d'abril, de justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Gerència 
- 217/2011 i 218/2011, de 15 d'abril, de complement de productivitat al personal  
- 221/2011, de 26 d'abril, de gratificacions  
- 223/2011, de 26 d'abril, de contractació de personal 
- 237/2011, de 29 d'abril, de modificació d‘una partida pressupostaria 
- 238/2011, de 29 d'abril, 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, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat dels decrets de Gerència 
esmentats a la relació de fets.‖ 
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7. Dictamen d’adhesió a l’acord relatiu a la contractació de persones aturades 
inscrites com a demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació 
locals amb la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de 
Treballadors de Catalunya. 

 
Llegit el dictamen de l‘Àrea de Personal i Hisenda, d‘11 de maig de 2011, que és el 
que segueix: 
 
―RELACIÓ DE FETS 

1. El 16 de febrer de 2010 la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació 
Catalana de Municipis, i de l'altra, per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la 
Unió General de Treballadors de Catalunya va subscriure  el text de l'Acord relatiu a 
la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d'ocupació en el 
marc dels plans d'ocupació locals i que és el següent: 

 

Reunits 

D'una part, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, 
que, d'acord amb l'article 133.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, tenen la consideració de 
representants dels interessos generals de les institucions de govern local que agrupen. 

I, de l'altra, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de 
Catalunya, com a organitzacions sindicals més representatives de caràcter autonòmic. 

I reconeixent-se ambdues parts com a interlocutors vàlids, 

Exposen: 

Atès que una de les mesures presses en l'acord dels .30 compromisos per a l'ocupació, el 
teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya. és el foment de polítiques actives 
d'ocupació; 

Atès que els plans d'ocupació locals desenvolupats en el conjunt de programes del Projecte 
Impuls promogut per la Generalitat de Catalunya són una política pública de caràcter 
extraordinari que pretén, d'una banda, ser una resposta immediata a la situació de crisi 
econòmica i, alhora, contribuir als fonaments del creixement de futur; 

Atès que els plans d'ocupació locals són una política activa d'ocupació que prioritzarà 
persones sense prestació d'atur o que estiguin a punt d'esgotar-la i que no hauran de 
disposar de les habilitats necessàries a l'inici de l'activitat, sinó que l'objectiu és la seva 
capacitació al llarg de la seva execució; 

Atès que la situació actual del mercat de treball amb un elevat nombre de persones en 
situació d'atur requereix facilitar la incorporació del major nombre possible de 
beneficiaris/àries a les diferents polítiques actives d'ocupació, i en especial en aquelles que 
incorporen l'experiència laboral com a mesura d'inserció laboral; 

Atesa la voluntat de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya i de les 
entitats locals de Catalunya d'incrementar el nombre de contractacions en el marc dels 
plans d'ocupació locals i millorar la seva qualitat; 
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Atès que la finalitat dels plans d'ocupació és incrementar l'ocupabilitat efectiva de les 
persones participants en el mercat de treball, i que un dels seus objectius principals és, per 
tant, proporcionar una feina a les persones que altrament tindrien grans dificultats per 
trobar-ne una, de manera que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva 
ocupabilitat; 

Atès el particular objecte del contracte de durada determinada que vehicula la contractació 
d'aquestes persones, que es destina a cobrir la realització d'actuacions de caràcter 
temporal, d'interès general i social, i de naturalesa addicional respecte de les actuacions 
habituals de les entitats que promouen els plans; 

Ateses, per tant, les especificitats pròpies de les persones aturades que participen en 
aquests plans així com les particularitats derivades del propi objecte contractual, i tenint en 
compte igualment l'objectiu final de foment de l'ocupació de les dites persones 

Acorden: 

Primer 

Establir la retribució de les persones beneficiàries d'un pla d'ocupació local, desenvolupat 
en l'àmbit territorial de Catalunya i en el marc dels programes de polítiques actives 
d'ocupació que gestiona el Servei d'Ocupació de Catalunya, que siguin contractades per 
les entitats locals de Catalunya d'àmbit municipal i supramunicipal, i les seves entitats 
dependents o vinculades, amb la doble finalitat d'incentivar llur contractació així com de 
millorar-ne la qualitat mitjançant la garantia de suficiència retributiva. 

Segon 

Que s'acorden tres nivells retributius que es corresponen amb la següent divisió funcional: 

Nivell 1 

Personal que desenvolupa tasques de direcció de projectes: 

16.800 euros de retribució anual bruta. 

Nivell 2 

Personal que desenvolupa funcions de coordinació de tasques i/o d'equips: 

15.400 euros de retribució anual bruta. 

Nivell 3 

Personal que desenvolupa tasques d'execució: 

14.000 euros de retribució anual bruta. 

Aquests nivells corresponen a una jornada màxima de 40 hores setmanals, adaptable a les 
administracions locals, empreses i organismes públics. 

Tercer 
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A la finalització del contracte laboral de durada determinada, les persones beneficiàries 
dels plans d'ocupació local tindran dret a percebre una indemnització de quantia equivalent 
a la part proporcional de la quantitat que resultaria d'abonar vuit dies de salari per cada any 
de servei. 

Quart 

Atès el caràcter extraordinari dels plans d'ocupació locals considerats, el present Acord 
tindrà la mateixa vigència temporal que els plans locals d'ocupació desenvolupats en el 
marc dels programes de polítiques actives d'ocupació que gestiona el Servei d'Ocupació de 
Catalunya iniciats l'any 2010, i només cobrirà les contractacions que es realitzin, com a 
màxim, fins al 31 de desembre de 2010, sens perjudici que les parts signatàries acordin la 
pròrroga del present Acord. 

Cinquè 

Les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades podran 
adherir-se al present Acord mitjançant el corresponent acord plenari. 

En prova de conformitat, les parts subscriuen el present document en el lloc i data indicats 
a l'encapçalament  

2. El 2 de març de 2010, mitjançant la Resolució TRE/637 de la directora general de 
Relacions Laborals, per la qual s'admetia el dipòsit i s'acordava la publicació de 
l'Acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants 
d'ocupació en el marc dels plans d'ocupació locals. 
 

3. L‘1 d‘abril de 2011, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de 
Municipis, i de l'altra, per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General 
de Treballadors de Catalunya va subscriure  el text de l'Acord relatiu a la contractació 
de persones aturades inscrites com a demandants d'ocupació en el marc dels plans 
d'ocupació locals i que és el següent: 

 
Havent-se reunit previament les parts sotasignants del present Acord, amb la voluntat de 
que es faci extensiva la prorroga, de forma excepcional de l'Acord anterior, i treballar 
conjuntament per una ocupació efectiva i real 
 
A C O R D E N: 
 
Primer.- La prorroga de l'Acord de 16 de febrer de 2010 relatiu a la contractació de 
persones aturades inscrites com a demandants d'ocupació en el marc deis plans 
d'ocupació locals amb una vigència determinada fins al 31 de desembre de 2011. 
 
Segon.- La formació vinculada als presents contractes tindrà una doble vessant: general, 
relacionada amb l‘orientació i la inserció laboral, i l‘especifica, lligada a l‘activitat 
professional per la qual s'ha realitzat la contractació. En ambdós casos, es realitzarà dins 
del marc de la jornada laboral, computant-ne a tots els efectes com a temps efectiu de 
treball. 
 
Tercer.- Les Administracions Locals, en el marc del present acord i amb la finalitat de 
garantir l‘estabilitat en l‘ocupació, accepten els compromisos següents: 
 

1. Els llocs de treball ocupats en virtut de la convocatòria de plans d'ocupació local, no 
correspondran en cap cas a llocs estructurals. 
 
2. No es realitzarà cap actuació que suposi una reducció col·lectiva del personal que 
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formi part de la plantilla estructural de l‘entitat local. 
 
Quart.- Les parts sotasignats assumeixen el compromís de formalitzar una proposta de 
racionalització i homogeneïtzació de les condicions econòmiques i laborals de tot el 
personal contractat per les Administracions Locals, inclosos els que formen part de les 
polítiques actives d'ocupació. 
 
A aquests efectes es constituirà una comissió de treball que en els nou mesos següents a 
la signatura d'aquest acord analitzarà els convenis col·lectius i acords de condicions del 
personal funcionari existents en el marc laboral de l‘àmbit local i elevarà a les parts 
sotasignats la referida proposta als efectes que prenguin les propostes i mesures oportunes 
de manera consensuada. 
 
Cinquè.- Les parts sotasignats es comprometen a treballar amb l‘objectiu consensuat 
d'analitzar les convocatòries de les polítiques actives d'ocupació actualment existents per 
adequar-les a les noves realitats econòmiques, socials i productives i de millora de la 
qualitat de l‘ocupació, d'acord a les diferents realitats territorials de Catalunya. 
 
Sisè.- Es constituirà una comissió de seguiment que es reunirà en els propers tres mesos, i 
decidirà la periodicitat de les seves reunions i normes de funcionament. Aquesta comissió 
haurà de donar compte dels seus treballs als sotasignats de l‘acord en la forma que 
ulteriorment es determini. 
 
Setè.- Les administracions Locals s'hauran d'adherir formalment i de manera individual al 
present acord, per tal de garantir la seva efectivitat, i més a més de la comunicació a 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, 
haurà de ser comunicada també als comitès d'empresa o a les seccions sindicals de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, 
signants de l‘acord, si tenen representació en l‘entitat local corresponent. 

 

4. L‘11 de maig de 2011 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‘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 de Catalunya. 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Adherir-se a la pròrroga subscrita l‘1 d‘abril de 2011 de l‘Acord relatiu a la contractació 

de persones aturades inscrites com a demandants d'ocupació en el marc dels plans 
d'ocupació locals. 

 
2. Notificar aquests acords a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la 

Federació de Municipis de Catalunya, haurà de ser comunicada també als comitès 
d'empresa o a les seccions sindicals de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
i la Unió General de Treballadors de Catalunya‖ 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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8. Dictamen de concertació d’una operació de tresoreria en la modalitat de 

crèdit a curt termini per a l’any 2011. 
 

Llegit el dictamen de l‘Àrea de Personal i Hisenda, d‘11 de maig de 2011, que és el 
que segueix: 
 
―RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 13 d‘abril de 2011, el Ple del Consell Comarcal va acordar iniciar l‘expedient per 

a concertar una operació de tresoreria a curt termini per a l‘any 2011, amb vigència 
a partir de la signatura del contracte fins a 31 de desembre de 2011, amb les 
condicions financeres següents: 

 
- Crèdit màxim autoritzat  .................................................  2.000.000 € 
- Termini  ............................................................  no superior a un any 
- Tipus d‘interès i marge  ..........................................  Euríbor mensual 
- Comissió de formalització  ...........................................................  0 € 
- Comissió de no disponibilitat  ......................................................  0 € 
- Comissió d‘amortització anticipada  .............................................  0 € 
- Sense cap altra tipus de comissió ni despesa 

 
La data límit per a la presentació d‘ofertes fou el 5 de maig de 2011. 

 

2. El 5 de maig de 2011, registre d‘entrada número 2011/3470, la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid ha presentat la seva oferta en sobre tancat. 

 
3. El 6 de maig de 2011, la senyora Carme Torrabadella i Vilaseca, tresorera del 

Consell Comarcal, ha emès l‘informe següent: 

 
―RELACIÓ DE FETS 
 
1. L‘operació de crèdit a curt termini té per objecte atendre les necessitats transitòries de 

tresoreria per raó de pagaments ineludibles que no poden ajornar-se. Fetes les 
previsions financeres en el pla de disposició de fons trimestral, el Consell Comarcal 
estaria en dèficit per a fer front al compliment de les previsions de pagament. 
 

2. Per aquesta raó, el 13 d‘abril de 2011, el Ple del Consell Comarcal ha acordat iniciar 
l‘expedient per a concertar una operació de tresoreria a curt termini. Les condicions 
financeres fixades foren les següents:  

 
Crèdit màxim autoritzat: 2.000.000 € 
Termini: no superior a un any 
Tipus d‘interès i marge: euríbor mensual 
Comissió de formalització: 0 € 
Comissió de no disponibilitat: 0 € 
Comissió d‘amortització anticipada: 0 € 
Sense cap altra tipus de comissió ni despesa 

 
3. L‘acord d‘inici de l‘expedient de l‘operació de tresoreria s‘ha notificat a les entitats 

financeres amb domicili a Granollers per a la presentació d‘ofertes fins el 5 de maig de 
2011.  
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4. El 5 de maig de 2011, registre d‘entrada número 3470, la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid ha presentat una oferta que ha estat analitzada el 6 de maig de 2011 
i que té les condicions financeres següents:  

 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 
Modalitat: crèdit 
Import: 2.000.000 € 
Venciment: 31 de desembre de 2011 
Amortització: al venciment 
Tipus d‘ interès Euríbor 1 mes 
Marge: 2,90% 
Comissió de formalització: 0,50% 
Comissió de no disponibilitat: 0,10% trimestral 
Comissió per reclamació de posicions deutores: 32€ 
Altres comissions: exempt 

 
Per això, 
 
INFORMO que és procedent la concertació d‘una operació de tresoreria en la modalitat de 
crèdit a curt termini amb la ―Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid‖ d‘acord amb les 
condicions de l‘oferta i el model de contracte que han estat presentats.‖  

 
4. L‘11 de maig de 2011, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental, ha emès 

informe en relació amb la concertació de l‘operació de tresoreria, en la modalitat de 
crèdit a curt termini per a l‘any 2011. 
 

5. L‘11 de maig de 2011 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 51 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per 

Reial decret legislatiu 2/2004, d‘ara endavant TRLHL, estableix que per atendre les 
necessitats transitòries, les entitats locals poden concertar operacions de crèdit a 
curt termini, que no excedeixin d‘un any, sempre que en el seu conjunt no superin 
el 30 per 100 dels seus ingressos liquidats per operacions corrents en l‘exercici 
anterior. 

 

2. L‘article 52.2 del TRLHL, estableix la competència del Ple, una vegada superats 
els límits establerts per a la concertació de l‘operació de tresoreria. 

 

3. L‘article 4.1 l) de la Llei 30/2007, de 30 d‘octubre, de contractes del sector públic, 
en què exclou de l‘àmbit d‘aplicació d‘aquesta llei, entre d‘altres, els contractes 
relatius a serveis financers relacionats amb l‘emissió, compra, venda i transferència 
de valors o d‘altres instruments financers, en particular les operacions relatives a la 
gestió financera de l‘Estat, així com les operacions destinades a l‘obtenció de fons 
o capital pels ens, organismes i entitats dels sector públic, així com els serveis 
prestats per el Banc d‘Espanya i les operacions de tresoreria. 

 

4. L‘article 14.3 del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s‘adopten 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, disposa que les 
operacions a curt termini concertades per a cobrir les situacions transitòries de 
finançament regulades a l‘article 51 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals han de quedar cancel·lades a 31 de desembre de cada any. 
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5. 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 de Catalunya, que atribueix al Ple la 
competència d‘exercici de 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. 
 

6. L‘article 5 de l‘Ordre ECF/138/2007, de 27 d‘abril, de procediments en matèria de 
tutela financera de les entitats locals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Concertar una operació de tresoreria en la modalitat de crèdit a curt termini per a 

l‘any 2011 amb Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, o l‘entitat que la 
succeeixi, per un import de dos milions d‘euros (2.000.000 €), que s‘ha de 
cancel·lar a 31 de desembre de 2011. 
 

2. Aprovar la minuta  de contracte següent: 
 

―C O M P A R E I X E N Ç A        
 
D´una part, CAJA DE AHORROS I MONTE DE PIEDAD DE MADRID, que en endavant es 
denominarà CAJA MADRID, amb C.I.F G-28029007 i amb domicili a -28013- Madrid, Pza. de 
Celenque, 2, degudament representada per en José Manuel García Trany, amb DNI nº 
33.900.087 i en José Muñoz Mínguez, amb DNI nº 46.518.543. 
 
D‘altra banda, el CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL, (en endavant, citat com ―el 
CLIENT‖), amb NIF nº P5800010J i domicili a C/ Miquel Ricomà, 46, 08401 de Granollers, 
representat en aquest acte pel senyor Antonio Rísquez Caballero, president del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental, senyor Jordi Vendrell i Ros. 

 
I N T E R V E N C I Ó 

 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en virtut del que disposa l‘article 13 del 
Text refós de la Llei d‘organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 4/2003, de 4 de 
novembre. 
 
El senyor José Manuel García Trany, com a apoderat de CAJA MADRID en virtut d‘escriptura 
d‘apoderament de data 17 d‘abril de 2.000, formalitzada pel Notari de l‘Il·lustre Col·legi de 
Madrid, senyor Gerardo Muñoz de Dios, número 2633 del seu Protocol. 
 
El senyor José Muñoz Mínguez, com a apoderat de CAJA MADRID en virtut d‘escriptura 
d‘apoderament de data  17 d‘‘abril de 2.000, formalitzada pel Notari de l‘Il·lustre Col·legi de 
Madrid, senyor Gerardo Muñoz de Dios, número 2633 del seu Protocol. 
 
El senyor Jordi Vendrell i Ros, per raó del càrrec i per donar fe de l‘acte, d‘acord amb l‘article 2 
del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d‘administració local amb habilitació de caràcter estatal. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal d‘obrar necessària per contractar i 
obligar-se en les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

 
E X P O S E N 
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Que el CLIENT ha sol·licitat a CAJA MADRID un crèdit fins a un límit màxim de DOS MILIONS 
D‘EUROS (2.000.000 €), amb la finalitat per la qual s´ha concedit la present operació de 
conformitat amb els terminis de la seva sol-licitut (avenç de tesoreria). 
 
Que CAJA MADRID, tenint en compte la situació econòmica i patrimonial del CLIENT, li ha 
concedit un crèdit fins un límit màxim DOS MILIONS D‘EUROS (2.000.000 €). 

 
Els compareixents amb la representació que ostenten i amb la intervenció del secretari 
accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, el senyor Jordi Vendrell i Ros, atorguen el 
present contracte, de caràcter mercantil (article 2 del Codi de Comerç) d´acord amb les 
següents, 
 

E S T I P U L A C I O N S 
 
1. Obertura del crèdit: 

 
CAJA MADRID concedeix i obre al CLIENT, que accepta, un crèdit fins l´import màxim 
consignat a l´exposició del present contracte. 
 
El CLIENT reconeix deure a CAJA MADRID tota quantitat disposada amb càrrec al compte 
especial ( també el compte, el compte de crèdit o el compte del crèdit) oberta al seu nom a 
afectes operatius fins l´import màxim del crèdit vigent a cada moment, pels mitjans admesos a 
la pràctica bancària, així com les altres quantitats que tinguin un pagament amb un resultat 
procedent en virtut del present contracte, encara que allò que és deu per un o per altre 
concepte sobrepassi l´import màxim del crèdit. 
 
El CLIENT podrà realitzar disposicions del crèdit en quantes ocasions ho desitgi durant la 
vigència de la present operació, a les condicions pactades a continuació, i sempre que l´import 
sol-licitat per disposar sumat al saldo deutor que mostri el compte del crèdit no superi, en cap 
cas, l´import màxim del crèdit. 
 
CAJA MADRID no estarà obligada a admetre disposicions o deutes que excedeixin del 
percentatge de disponibilitat previst més endavant o de l´import màxim del crèdit vigent a cada 
moment, perquè pot autoritzar tàcitament disposicions o càrrecs que sumats als disposats, 
sobrepassin el límit del crèdit. 
 
Els excedits respecte qualsevol límit pactat ( límit màxim o de disponibilitat) es consideraran 
operacions de crèdit a tots els efectes i per tant reclamables executivament, encara que 
sobrepassés el límit inicial del capital màxim concedit o el percentatge de disponibilitat 
establert. 
 
No obstant tot l´anterior, el CLIENT no estarà facultat per sol-licitar, ni CAJA MADRID estarà 
obligada a entregar al CLIENT, cap disposició, excepte que abans o simultàniament es 
compleixi o s´hagin complert les següents condicions suspensives: 
 
a) que no es produeixi cap causa de resolució ni la disposició tingui com efecte que el CLIENT 
realitzi una causa de resolució; 
 
b) Que de la informació comptable i finançera del CLIENT o de la informació dels mercats, 
obtinguda de qualsevol font, no resulti un deteriorament de la seva situació econòmica, que faci 
dubtar respecte de la seva capacitat per fer front als compromisos assumits. 
 
2. Càrrecs i abonaments del compte: 
 
Tots el càrrecs i abonaments que es realitzen en aquest compte es computaran i liquidaran 
d´acord amb les disposicions legals vigents. En defecte de disposició legal aplicable, els 
càrrecs i abonaments es computaran i liquidaran d´acord amb els usos vigents, i de manera 
particular per les normes dictades pel Banc d´Espanya a cada moment. 
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3. Duració: 
 
El present contracte té com a data de venciment el dia 31 de desembre de 2.011. A tots els 
efectes jurídics i econòmics, la data de valor o d‘efectes d‘aquest negoci jurídic és la que figura 
en l‘encapçalament d‘aquest contracte.  
 
A partir de la data de venciment es reporta l'interès de demora previst en el present contracte. 
En finalitzar aquest termini, el compte es tancarà, incloent-hi totes les operacions cursades 
expressament o per aplicació de les clàusules del present contracte durant la seva vigència, i el 
CLIENT ha de pagar a CAJA MADRID el saldo que contingui per capital, interessos, 
comissions i altres partides que degui per compte del crèdit. Malgrat la data de venciment 
indicada, CAJA MADRID pot acceptar càrrecs en el compte del CLIENT, amb posterioritat a 
aquesta data, o abonaments per reduir-ne el saldo deutor. 
 
Independentment del termini assenyalat, tant el CLIENT com CAJA MADRID poden cancel·lar 
per la seva voluntat la present operació en qualsevol moment, davant de qualsevol dada o 
element no inclòs expressament en aquest contracte i que pogués oferir dubtes raonables que 
qualsevol de les parts pogués donar compliment a les obligacions que s‘hi assumeixen. En 
aquests casos, el CLIENT està obligat a reposar el saldo deutor dins dels 10 dies següents al 
de la notificació de la decisió cancel·ladora, i en aquest cas es calculen únicament els 
interessos solament sobre el temps transcorregut. Des de la data de la notificació de CAJA 
MADRID, que pot portar a terme igualment per qualsevol mitjà admès en el tràfic mercantil, 
incloent-hi el telefax, CAJA MADRID queda facultada per no admetre disposicions o deutes a 
càrrec del límit del crèdit. 
 
4. Tipus d‘interès: 
 
El saldo deutor que resulti diàriament en el compte reportarà un interès nominal anual del 
_____

1
 % durant el primer mes. 

 
Al començament del segon i, si escau, períodes successius mensuals les parts contractants 
procediran, de mutu acord, a revisar aquest tipus d'interès i determinaran el que ha de regir per 
al període següent, d‘acord amb el procediment que es detalla més endavant. Tanmateix, si no 
fos procedent la modificació del tipus d'interès vigent, el tipus d'interès que s'estigués aplicant 
es considerarà prorrogat per al mes següent, sense necessitat, per tant, d'iniciar el procediment 
que es detalla a continuació 
 
El tipus a aplicar per a cada mes, serà l‘EURIBOR a un mes  (mitja mensual) vigent al moment 
de la revisió, incrementant en 2,9 punts percentuals, arrodonint-se per excés o defecte el més 
proper múltiple de 0 punts. 
 
La menció a que qualsevol d´aquests valors (arrodonir o marge) es zero suposa la no aplicació 
d‘aquests a l´hora de determinar el tipus d´interès aplicable. 
 
S´entén per EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a un mes (mitja mensual), el tipus 
d´interès mitjà a termini d‘un mes, al qual són oferts els depòsits interbancaris en euros dintre 
de la Zona Euro, per un Banc de primer ordre a altre Banc de primer ordre. 
 
L´esmentat tipus es publica pel Banc Central Europeu en la seva pàgina Web oficial d´Internet i 
en el seu Butlletí Mensual, a l´apartat de ―Tipus d´Interès del Mercat Monetari‖. A efectes de la 
revisió es tindrà en compte els tipus publicats en qualsevol dels citats medis, tant aviat com es 
produeixi la seva publicació, acreditant-se aquesta publicació, si fos necessari, mitjançant 
certificació que, en el seu cas, es sol·liciti al propi Banc Central Europeu. En absència del citat 
Butlletí s´haurà d´estar a la publicació que el substitueixi contenint la mateixa informació.  
 

                                            
1
 Aquell que resulti segons la data de la signatura del contracte. 
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A falta d'aquest tipus de referència o de la seva publicació oficial, es prendrà en la data de 
revisió i per a un període de temps idèntic, amb caràcter supletori, el tipus mitjà dels préstecs 
hipotecaris a més de tres anys per a l‘adquisició d'habitatge lliure de les caixes d'estalvi vigent 
en el moment de la revisió, que el Banc d'Espanya publica oficialment i periòdicament en el 
BOE per als préstecs hipotecaris a tipus variable destinats a l'adquisició d'habitatge, vigent en 
el moment de la revisió, amb el mateix criteri d'aplicació que el tipus de referència previst 
inicialment. 
  
Si legalment fos obligatori, CAJA MADRID comunicarà al CLIENT la variació del tipus d'interès, 
per correu, l'endemà del venciment de cada període de tipus d'interès. El nou tipus d'interès 
s'aplicarà automàticament amb efectes d‘aquest venciment un cop hagi transcorregut el termini 
de vint dies comptats a partir de la data d'aquesta comunicació, sense que el CLIENT hagi 
manifestat cap posició en contra. 
 
La inexistència d'acord sobre els aspectes a què es refereix el paràgraf anterior serà causa de 
resolució del present contracte amb els mateixos efectes previstos per a la resta de motius de 
resolució que s‘hi preveuen. En aquest cas, el CLIENT ha de reemborsar el deute pendent, per 
tots els conceptes, i durant aquest termini s‘aplica el tipus d'interès vigent fins aquest moment. 
 
Si se supera el límit del crèdit, es reporta sobre l'excés un interès nominal anual superior en 12 
punts al tipus d'interès pactat o, si escau, vigent en tot moment. 
 
El mateix recàrrec s'aplica com a interès de demora sobre el saldo deutor que el compte 
presenti un cop vençut, normalment o de manera anticipada, i precisament a partir de la data 
de venciment, fins que CAJA MADRID no sigui reintegrada totalment. 
 
Els interessos ordinaris i moratoris, reportats i no satisfets, quan hagi vençut, normalment o de 
manera anticipada, el compte de crèdit, es capitalitzen amb la mateixa periodicitat dels 
ordinaris i reporten nous interessos al tipus moratori, d‘acord amb el que disposa l'article 317 
del Codi de Comerç. La data de tancament del compte, sigui quin sigui el moment en què es 
produeixi, per venciment normal o anticipat del contracte, és la d'inici del còmput de les 
liquidacions d'interès posteriors per a la seva capitalització a l'efecte de l'article esmentat 
anteriorment. 
 
5. La fórmula per al càlcul d´interessos: 
 
La fórmula per al càlcul de l´import total dels interessos acreditats a cada període, serà la 
següent: 
 
I = (C1 xi) + (C2 xi) + (C3 xi) + ......... + (Cn xi) 
 
Sent: 
 
I = Import dels interessos bruts liquidats. 
 
C (1,2.....n) = Saldo del compte de crèdit a cadascú dels dies del període de liquidació. 
 
i: Tant per un d‘interès nominal diari aplicat al saldo del compte, que podrà ser diferent per a 
saldos deutors i per a saldos creditors. 
 
A efectes informatius, és fa constar que el tipus anual equivalent corresponent al nominal 
pactat és del 4,56447 % anual, calculat d´acord amb la fórmula matemàtica continguda a 
l´annex cinc de la circular 8/90 del Banc d´Espanya (BOE de 20.09.90 i 01.12.93). 
 
D´acord amb el previst a la citada Circular 8/1.990, per al càlcul de la T.A.E. no s´han 
considerat els següents elements de cost que podria correspondre, satisfer, en el seu cas, al 
CLIENT al marc i en les condicions d´exigibilitat que es preveu a la relació contractual: a) 
despeses que el CLIENT pugui evitar en ús de les facultats que l´amparen contractualment i, 
en particular, despeses per transferència de fons; b) despeses a abonar a tercers, en particular: 
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correu, corretatges, despeses notarials, impostos, gestoria, taxació, registre, en el seu cas; c) 
despeses per assegurances o garanties, excepte les primes d´assegurances que tinguin per 
objecte garantir a l´Entitat, el reemborsament de crèdit en cas de defunció, invalidesa o atur del 
CLIENT i sempre que la citada assegurança haguessi estat imposada per l´Entitat com a 
condició per concedir el crèdit; d) despeses derivades d´incompliment de condicions 
contractuals pel CLIENT i, en particular, costes processals, honoraris d´advocats i procuradors; 
e) en el seu cas, comissió de disponibilitat. 
 
6. Comissions: 
 
- En concepte d´estudi de la present operació, s´acreditarà una comissió a favor de CAJA 
MADRID del 0 % respecte al límit del present contracte. 
 
- La comissió de formalització serà del 0,5 % calculada respecte el límit màxim concedit o 
l´import del límit ampliat del crèdit, a satisfer pel CLIENT d´una sola vegada a la formalització 
del contracte o de l´operació d´ampliació de crèdit mitjançant deute al compte que manté obert 
a CAJA MADRID, amb un mínim de zero Euros.  
 
- Si es sobrepassés el límit del crèdit, s´acreditarà respecte l‘excés un interès nominal anual 
superior a 12 punts al tipus d´interès pactat o, en el seu cas, vigent a cada moment, així com 
una comissió de formalització del 0 % respecte el major saldo excedit comptable a cada 
períodes de liquidació segons han quedat definits aquests períodes a la clàusula de liquidació 
d‘interessos amb el mínim establert al Llibre de Tarifes. Aquesta comissió no s´aplicarà als 
descoberts a compte per valoracions.  
 
- En concepte de comissió de disponibilitat, sense perjudici d‘altres comissions, es reportarà 
una comissió de disponibilitat del 0,10 % trimestral sobre el saldo mitjà no disposat del límit 
vigent en cada moment fins a la finalització del període de disposició. Es cobrarà 
proporcionalment en el compte de crèdit en cada període de liquidació segons han quedat 
definits aquests períodes en la clàusula de liquidació d'interessos.  
 
- En concepte de reclamació de posicions deutores vençudes, CAJA MADRID podrà percebre 
del CLIENT o, si s‘escau, del/s Fiador/s, una comissió d‘Euros trenta-dos (32 €) per a 
compensar les despeses de gestió d‘impagats que es reclamin. Aquesta comissió es reportarà 
en cada compte o contracte i per cada posició deutora vençuda, originada per qualsevol tipus 
d‘assentament, execució de garantia, amortitzacions, quotes, interessos, comissions o 
qualsevol altre assentament. Aquesta comissió es reportarà en el moment de reclamar-se el 
pagament deutor i s‘aplicarà una sola vegada, encara que la posició deutora es prolongui més 
d‘un període de liquidació.   
 
- En concepte de modificació de condicions s´acreditaràn a favor de CAJA MADRID les 
següents comissions, segons el tipus de modificació, que es liquidaran per CAJA MADRID al 
CLIENT en el moment que es formalitzi: 
 
+ Modificació de tipus d‘interès fix, índex de referència, diferencial respecte índex, periodicitat 
de revisió, termini, periodicitat de pagament i/o comissió no disposat: 0 % respecte el límit 
màxim a la data de formalització. 
 
+ Modificació de garanties: 0 % respecte el límit màxim a la data de formalització. 
 
- EL CLIENT podrà reduir anticipadament, total o parcialment, el límit màxim disponible. EL 
CLIENT no hi podrà disposar novament de les quantitats afectades per la reducció del límit. 
Qualsevol reducció anticipada portarà aparellada pel CLIENT, el pagament d´una comissió del 
0 %, calculada respecte l´import a reduir. 
 
- En concepte de comissió d´administració s´acreditarà a favor de CAJA MADRID Euros 0,00 
per cada apunt comptable, no incloent-se a efectes de seu cobrament els següents apunts 
inherents a l´operativa del compte corrent associat: liquidació d‘interessos creditors i deutors, 
deute de comissions, deute de xecs e ingressos i reintegres en efectiu. Es cobrarà al compte 
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corrent associat en cada període de liquidació segons han quedat definits aquest períodes a la 
clàusula de liquidació d‘interessos. 
 
7. Liquidació d'interessos: 
 
La liquidació d'interessos es practica per períodes mensuals vençuts, comptats a partir de la 
data d'entrada en vigor del present contracte, mitjançant deute i capitalització en el mateix 
compte, en períodes de temps idèntics, coincidint amb la data del mes que correspongui, i 
reporta al seu torn nous interessos fins a la data de venciment final del contracte. 
 
En cas que en qualsevol dels mesos de liquidació no hi hagués cap dia equivalent a l'inicial del 
còmput, s'entén com a data d‘aquesta liquidació l'últim dia del mes, sense que això comporti 
cap modificació de les dates de liquidació posteriors. 
 
Les liquidacions d'interessos es practicaran segons els pactes mitjançant deute en el mateix 
compte, amb el ben entès que si el compte presentés saldo a favor del CLIENT reportarà a 
favor seu un interès nominal anual del  0,10 % o aquell que en cada moment tinguin acordat el 
CLIENT i CAJA MADRID.  
 
8. Compensació de crèdits i deutes: 
S'estableix a favor de CAJA MADRID el dret de compensació de crèdits i deutes en el sentit 
més ampli, completat quan sigui necessari amb un mandat o autorització expressa que el 
CLIENT atorga a favor de CAJA MADRID en aquest contracte de forma irrevocable i en tant 
que no hagi quedat totalment cancel·lada l'operació per a: 
 
a) Tancada l'operació i resultant-ne saldo/quotes a favor de CAJA MADRID abonar-hi, fins a la 
cancel·lació total d‘aquest saldo/quotes, les quantitats que hi hagi en efectiu a favor del CLIENT 
en tota classe de comptes creditors. 
 
b) Deure o amortitzar parcialment o totalment, a càrrec d'aquest compte, saldos deutors de 
compte, efectes impagats, o qualssevol altres crèdits d'igual o diferent naturalesa que CAJA 
MADRID deté contra el CLIENT per qualsevol altre títol. 
 
c) Procedir a la venda de tota mena de valors i actius que estiguin dipositats a CAJA MADRID 
pel CLIENT, perquè amb l'import d'aquesta alienació amortitzi totalment o parcialment les 
quantitats que es deuen en virtut del present contracte. 
 
9. Altres obligacions a càrrec del CLIENT: 
A més del compliment de la seva obligació de reintegrament del principal que resulti a favor de 
CAJA MADRID, interessos, comissions i despeses que procedeixin i de la resta d‘obligacions al 
seu càrrec previstes en el present contracte, el CLIENT es compromet, mentre no es cancel·li la 
present operació, a complir les següents obligacions:  
 
- Mantenir-se al corrent en el pagament i compliment de les seves obligacions civils, laborals, 
tributàries, mercantils i amb la seguretat social, així com complir en la seva integritat amb la 
normativa mediambiental aplicable.   
 
- Obtenir i mantenir en vigor durant la vida del Contracte autoritzacions, permisos i llicències o 
aprovacions que poguessin ser exigides per qualsevol norma o requerides per qualsevol 
autoritat per al normal desenvolupament de les seves activitats o per al compliment de les 
seves obligacions derivades del present Contracte, portant a terme igualment les actuacions 
que fossin requerides en aquestes autoritzacions, permisos i llicències o aprovacions que 
fossin requerides per qualsevol autoritat.   
 
- Complir, fer complir i mantenir l‘efectivitat de tots els contractes i obligacions dels que sigui 
part i a no assumir davant tercers qualsevol tipus de deute que pogués afectar substancialment 
la seva solvència en detriment de la present operació. 
 



20 

 

- A mantenir assegurats tots els seus béns i instal·lacions, per risc de danys i, de forma 
particular, pel risc d‘incendi, en Companyia Asseguradora de primer ordre. S‘obliguen, així 
mateix, a mantenir-se al corrent en el pagament de les primes i a complir les demés obligacions 
que l‘imposin les pòlisses d‘assegurança, acreditant els dos extrems a CAJA MADRID, si en 
aquest sentit els requerís.  
 
- Aplicar les indemnitzacions rebudes de l‘assegurança o d‘un tercer a la substitució o reparació 
dels béns sinistrats i, si s‘escau, a l‘amortització anticipada de la present operació.   
 
- A no alienar, sense rebre a canvi una contraprestació equivalent, béns o elements integrants 
del seu actiu no corrent equivalents al 20 % d‘aquest actiu.  
 
- A no alienar, constituir, ampliar, ni permetre que s‘imposi cap hipoteca, penyora, gravamen, 
càrrega o qualsevol altre dret real de garantia, sobre els béns mobles o immobles integrants del 
seu actiu no corrent i, si s‘escau, sobre les finques l‘adquisició de les quals hagués estat 
finançat a través de la present operació, sense previ consentiment exprés de CAJA MADRID, la 
qual podrà subordinar la seva concessió a què es constitueixi prèviament al seu favor una 
garantia per a aquesta operació de naturalesa i rang satisfactori per a CAJA MADRID. 
 
- A notificar d‘immediat a CAJA MADRID la concurrència de qualsevol circumstància  que 
pogués ser causa de resolució del contracte i venciment anticipat de la present operació, 
estipulant, de manera expressa, que serà causa de resolució qualsevol fet que suposi una 
disminució de la solvència del CLIENT. 
 
- A comunicar qualsevol litigi, arbitratge o procediment de qualsevol índole iniciat o de la 
iniciació del qual en tingués/essin noticia i que si es resolgués de manera adversa per ell/s 
mateix/os, tindria un efecte substancial advers sobre els seus negocis, actius, béns o situació 
financera o sobre la seva capacitat per a complir les seves obligacions derivades del present 
Contracte o que poguessin qüestionar la validesa o exigibilitat del Contracte. 
 
- El CLIENT s‘obliga a mantenir el present contracte i els drets que d‘aquest contracte es 
deriven per a CAJA MADRID, al menys, amb les mateixes preferències, privilegis i rang que els 
que es derivin o puguin derivar-se per a altres creditors financers per causa dels contractes de 
préstec o crèdit que es celebrin amb el CLIENT, obligant-se així mateix a no constituir a favor 
de tercers creditors amb millors garanties que les ofertes a CAJA MADRID en el present 
contracte, si amb anterioritat no atorga idèntiques garanties a favor de CAJA MADRID, o 
excepte el previ consentiment escrit de CAJA MADRID. 
 
10. Causes de resolució: 
CAJA MADRID pot declarar vençut el present contracte i exigir el reemborsament de totes les 
quantitats que degués el CLIENT en aquest moment per principal, interessos, despeses o 
qualsevol altre concepte, si concorregués alguna (o diverses) de les següents circumstàncies i 
no fos/fossin resolta/es pel CLIENT, en cas de ser resolubles, dins d'un termini de quinze (15) 
dies des de la data de notificació del requeriment. L'incompliment d'obligacions de pagament no 
està subjecte a cap termini de gràcia: 
 
-- La falta de pagament del principal, interessos, comissions i qualsevol concepte previst en el 
present contracte i, molt especialment quan se sobrepassés el límit del crèdit vigent en tot 
moment o, sent exigible, no es procedís a la cancel·lació anticipada obligatòria de la present 
operació. 
 
-- L'incompliment per part del CLIENT de qualsevol obligació dimanant d'aquest contracte, de 
manera particular les que s‘estipulen en ―Altres obligacions a càrrec del CLIENT‖, posades de 
manifest per CAJA MADRID i no resoltes pel CLIENT en el termini de QUINZE (15) DIES hàbils 
a partir de la seva notificació. 
 
-- L'incompliment de qualsevol de les obligacions de pagament assumides contractualment o 
legalment pel CLIENT, en qualsevol contracte subscrit amb CAJA MADRID o amb societats 
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participades per Caja Madrid, molt especialment l'impagament d'una de les quotes d'un préstec 
o del deute d'una targeta de crèdit. 
 
-- Si qualsevol de les declaracions, manifestacions realitzades pel CLIENT o les dades i els 
documents aportats durant el procés d'atorgament del present contracte fossin falsos, 
incorrectes, inexactes (tret que la falta de veracitat o exactitud no fos substancial) o ometessin 
informació de caràcter substancial, de manera que si CAJA MADRID hagués conegut la 
informació correcta, no hauria accedit a atorgar el present contracte. 
 
-- Quan de la informació comptable i financera del CLIENT en resulti un empitjorament 
substancial de la seva evolució respecte dels últims comptes anuals aprovats i presentats a la 
signatura del present contracte. 
 
-- Quan d‘acord amb la informació dels mercats, obtinguda de qualsevol font, en resulti un 
deteriorament de la situació del CLIENT que faci dubtar respecte de la viabilitat dels seus 
negocis.  
 
Així mateix podrà resoldre's quan, sense concórrer les circumstàncies previstes en els apartats 
anteriors, sigui presumible una variació substancial en la situació econòmica del CLIENT o 
del/s seu/s fiador/s, per l'impagament d'efectes al seu càrrec en un termini de dos mesos, o la 
hipoteca, embargament o venda del 20% del seu actiu patrimonial, en aquest cas sense rebre a 
canvi cap contraprestació equivalent. 
 
-- Quan es donessin esdeveniments greus d'índole política, social, financera o econòmica, que 
fessin impossible la continuació del crèdit, una vegada esgotat el termini d'un mes des que es 
van manifestar aquests esdeveniments, durant el qual CAJA MADRID i el CLIENT intentaran 
arribar a acords o solucions per superar-los. 
 
-- Quan es produeixi qualsevol situació o fet que hagi perjudicat o perjudiqui substancialment: 
(i) la capacitat del CLIENT per atendre les seves obligacions derivades del present contracte; 
i/o (ii) la solvència o la situació financera del CLIENT, els seus negocis, actius o béns, de 
manera que no li/els permeti atendre puntualment i íntegrament les seves obligacions d'acord 
amb el present contracte. 
 
-- Si qualsevol altre deute contractat pel CLIENT respecte a les sumes agafades en préstec o 
fons obtingut d‘una altra forma resultés líquid i exigible o susceptible de ser declarat líquid i 
exigible abans de la seva corresponent data de venciment; si el deute referit no es liquidés al 
seu venciment; si qualsevol garantia donada pel CLIENT no sigui executable o no ho sigui en 
exigir-se la seva execució, o si qualsevol gravamen constituït pel CLIENT sobre béns de la 
seva propietat sigui o resultés executable.   
 
11. Accions judicials:  
 
Aquest contracte pot ser resolt quan concorrin alguna de les circumstàncies previstes abans o 
quan el CLIENT incompleixi qualsevol de les obligacions que els pertoquen contractualment. 
 
Resolt el contracte, CAJA MADRID podrà exercitar les accions de tot tipus, fins i tot judicials, 
que corresponguin vers el CLIENT  i reclamar-li les quantitats degudes, tant vençudes com 
pendents de vèncer, amb els seus interessos, fins i tot els de demora, despeses i costes 
processals, en els quals s'inclouran els honoraris del lletrat i els drets del procurador. 
 
La quantitat que es reclami comprendrà les quantitats que es deuen, tant pel límit del capital 
inicial concedit com l'excedit, amb els seus interessos, fins i tot els de demora, comissions, 
despeses i costes processals, en les quals s'inclouran els honoraris del lletrat i els drets del 
procurador. 
 
La mera interposició de la demanda judicial per part de CAJA MADRID comporta la resolució 
del contracte. 
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Per a l'exercici de les accions judicials que procedeixin derivades del present contracte,  fins i 
tot en cas d'execució, serà suficient acompanyant a la demanda un testimoniatge expedit pel 
Notari, l'original de la pòlissa degudament conservada en el seu Llibre-Registre o còpia 
autoritzada de la pòlissa amb les formalitats exigides en la Llei, si s‘escau, de les que es 
requereixin especialment a efectes de seguir l‘acció executiva, tot això amb la finalitat de 
reintegrar-se CAJA MADRID del saldo resultant de les operacions derivades del present 
contracte, interessos de demora i comissions, més les despeses i costes que s'originin en el 
procediment. 
 
Les parts convenen expressament que la liquidació per determinar la quantitat exigible serà 
practicada per CAJA MADRID i a l'efecte de l'eventual exercici de l'acció executiva és suficient 
la presentació dels documents que es refereixen en el paràgraf anterior, juntament amb la 
certificació expedida per CAJA MADRID, acreditativa del saldo que resulti a càrrec del deutor, 
així com l'extracte de les partides de càrrec i abonament, i cal que el fedatari que intervingui a 
requeriment seu faci constar que aquest saldo coincideix amb el que apareix en el compte 
obert al deutor, que la quantitat exigible resulta de la liquidació efectuada per CAJA MADRID i 
que aquesta s'ha practicat en la forma pactada per les parts en aquest contracte. 
 
12. Despeses i impostos: 
Seran a càrrec del CLIENT totes les despeses i impostos que s‘ocasionin com conseqüència 
del present contracte, incloent-hi, si s‘escau, els tributs i honoraris del Fedataris que 
intervinguin en la seva elevació a públic, sense perjudici que CAJA MADRID pugui avançar 
l‘import d‘aquests tributs i honoraris i  reclamar els mateixos al CLIENT a l‘empara i de 
conformitat amb aquest contracte.   
 
13. Legislació i fur: 
 
Les parts pacten de manera expressa que el present contracte es regeixi per la legislació 
comuna espanyola. 
 
En cas d'exercici d'accions judicials, a l'efecte de determinar el tribunal competent, les parts se 
sotmeten al que estableixi la Llei d'enjudiciament civil en funció de la classe de judici o acció 
que se segueixi. Per al cas d'exercici d'acció executiva, les parts determinen com a lloc de 
compliment de l'obligació el de la sucursal de CAJA MADRID on es trobi obert el compte de 
crèdit a nom del CLIENT 
 
14. Garantia:  
 
Sense perjudici de la responsabilitat personal i il·limitada del CLIENT les parts convenen 
expressament que els crèdits continguts en totes i cadascuna de les relacions lliurades a CAJA 
MADRID per raó d'aquest contracte es consideraran cedits pel CLIENT a favor de CAJA 
MADRID en paga o per al pagament del saldo deutor resultant dels imports disposats, així com 
dels seus interessos ordinaris i de demora que puguin resultar de la liquidació del crèdit, o de 
qualsevol altra quantitat que pogués endeutar-se en virtut del present contracte, si es produeix 
qualsevol dels supòsits de resolució del present contracte.  
 
En aquest supòsit, tal cessió s'entendrà feta amb efectes del dia en què que es van lliurar a 
CAJA MADRID i amb la condició de ser feta ―pro solvendo‖ i no ―pro soluto‖. Per al cas en què 
es produeixi aquest supòsit, aniran de compte del CLIENT les obligacions fiscals que en puguin 
derivar, les quals seran endeutades en el compte, sent igualment exigible al CLIENT conforme 
al contingut del present contracte.   
 
En aquest cas, CAJA MADRID comunicarà al CLIENT i als deutors el perfeccionament de la 
cessió, sent suficient per a això remetre carta certificada dirigida al domicili que apareix en el 
present contracte i al domicili dels deutors que figuri en el/s registre/s de la/les relació/ns de 
crèdits.  
 
15. Protecció de dades de caràcter personal. 
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Als efectes d´allò disposat en la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter 
personal, l´/els  intervinent/s queda/en informat/s i  consent/en de manera expressa la 
incorporació de les seves dades, incloent l´adreça de correu electrònic i telèfon mòbil, als fitxers 
de dades de caràcter personal dels quals  CAJA MADRID sigui el responsabile, així com el 
tractament informatitzat o no d´aquests. Les dades regides  seran tractades amb finalitat 
comercial, financera, operativa, estadística per CAJA MADRID autoritzant expressament 
aquesta per realitzar valoracions de risc així com l´extracció, emmagatzematge de dades i 
estudis de màrqueting, amb la finalitat d´adequar les seves ofertes comercials al seu perfil 
particular i per l´enviament de comunicacions comercials electròniques. Igualment, autoritza/en 
CAJA MADRID per portar a terme l´enviament d´avisos o alertes relatives a la seva activitat 
financera al seu telèfon mòbil, correu electrònic o qualsevol altre canal que en un futur pogués 
incorporar CAJA MADRID per a la remissió d´aquestes. Així mateix, queda/en informat/s de 
l´obligació de Caja Madrid de facilitar a la CIRBE les seves dades i risc de crèdit, així com de 
consultar-los. 
 
Així mateix s´informa que CAJA MADRID i altres prestadors de serveis de pagament, així com 
els sistemes de pagament i prestadors de serveis tecnològics relacionats a qui es transmetin 
les dades per portar a terme la transacció, puguin estar obligats per a la legislació de l´Estat 
allà on estiguin situats o per acords que va concloure aquest, a facilitar informació sobre 
transaccions dineràries a les autoritats o organismes oficials d´altres països, pertanyents o no a 
la  Unió Europea, en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de 
delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals. 
 
CAJA MADRID podrà consultar les seves dades en fitxers de solvència patrimonial relatius al 
compliment o incompliment d´obligacions dineràries, i igualment podrà, en cas d´impagat, 
retard o demora, comunicar les seves dades als referits fitxers una vegada es donin els 
requeriments  legals. 
 
L´/els intervinent/s haurà/n que comunicar a CAJA MADRID quantes modificacions es 
produeixin en les seves dades personals. CAJA MADRID no serà responsable de les 
conseqüències que poguessin derivar-se per a l´/als  intervinent/s per la seva falta de diligència 
en l´actualització de les referides dades. 
 
L´/els  intervinent/s, presta/en així mateix el seu consentiment exprés perquè les seves dades 
puguin ser comunicades per al seu ús amb la finalitat anterior a altres Entitats del Grup Caja 
Madrid, amb la finalitat de que puguin ser usats per aquestes en activitats relacionades amb el 
seu objecte social en matèria financera, inmobiliària i asseguradora, quedant informat/s que 
dita comunicació es produeix en aquest mateix moment a les Entitats, la denominació i adreça 
social dels quals s´indiquen en la memòria del Grup Caja Madrid disponible en les oficines o en 
Internet a la següent adreça: www.cajamadrid.es/empresasdelgrupo.html 
 
En aquest sentit, CAJA MADRID i les Entitats del seu Grup queden autoritzats per utilitzar les 
dades per enviar a través de qualsevol medi a´l/als intervinent/s informacions comercials 
relatives a qualsevol dels béns, productes o serveis que comercialitzin o financin, directa o 
indirectament, tant en l´actualitat com en el futur. Les dades personals que es faciliten per l´/els 
intervinent/s al responsable del fitxer són de caràcter per a la contractació del present producte. 
 
CAJA MADRID garanteix que totes les dades personals compreses en el present document 
seran usades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El present consentiment 
s´atorga sense perjudici de tots els drets que li/els ostentés/sin en virtut de la norma abans 
citada, i especialment de la possibilitat d´exercir gratuïtament els drets d´oposició, accés i 
informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització 
sense efectes retroactius, que podran ser exercits adreçant comunicació per escrit al Registre 
General de Caja Madrid situat en Plaça de Celenque nº 1, 28013 Madrid, o a qualsevol 
sucursal d´aquesta Entitat. 
 
__No desitjo rebre informació comercial (en el seu cas, marqui amb una creu) 
 

http://www.cajamadrid.es/empresasdelgrupo.html
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__No desitjo comunicació de dades a empresa del Grup Caja Madrid (en el seu cas, marqui 
una creu) 
 
Les parts, en els conceptes que compareixen i respectivament intervenen, signant el present 
document, en proba de conformitat amb el seu contingut, i als efectes  previstos, i en especial 
als previstos a la Llei d´Enjudiciament Civil. Signen amb la intervenció del secretari accidental 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental.‖ 

 
3. Garantir el pagament de les obligacions derivades d‘aquesta operació de 

tresoreria. 
  
4. Comunicar aquest acord al Departament d‘Economia i Coneixement mitjançant la 

tramesa dels models CT-0 ―Dades generals‖ i ―CT-1 ―Operació de tresoreria‖. 
 

5. Notificar aquest acord a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.‖ 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 

 
9. Dictamen d’aprovació del Pla Econòmic Financer. 

 
Llegit el dictamen de l‘Àrea de Personal i Hisenda, d‘11 de maig de 2011, que és el 
que segueix: 
 
―RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 13 d‘abril de 2011, en sessió plenària es va donar compte del Decret de 

Gerència 193/2011, de 4 d‘abril, de liquidació del pressupost general d‘ingressos i 
despeses de l‘any 2011. 

 
2. El 13 d‘abril de 2011, la Comissió Especial de Comptes va informar favorablement 

el Compte General de l‘exercici 2010, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 15 d‘abril de 2011. 

 

3. El 4 d‘abril de 2011, el senyor Francesc Aragón i Sánchez, interventor, ha emès 
l‘informe següent: 

 
―Aquest informe es realitza en compliment del que disposa l‘article 16.2 del RD 1463/2007, 
de 2 de novembre, pel qual s‘aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, 
de 12 de desembre, d‘Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les Entitats Locals. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE: 
 
RD Legislatiu 2/2007, de 28 de novembre, pel qual s‘aprova el Text Refós de la Llei 
d‘Estabilitat Pressupostaria. 
 
RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s‘aprova el Reglament de Desenvolupament de 
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d‘Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les 
Entitats Locals. 
 
 
CONSIDERACIONS 
 
Les entitats a les quals es refereix l‘article 2.1.d del TRLEGEP i l‘article 4.1 del Reglament 
es classifiquen en dos grups: 
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Les entitats de l‘article 19.1 del TRLGEP o article 5 del Reglament. (Municipis capitals de 
província o Comunitat Autònoma i amb població superior a 75.000 habitants). 
 
Les entitats de l‘article 19.3 del TRLGEP (Resta d‘Entitats entre las quals es troba el  
Consell Comarcal del Vallès Oriental). 
 
Aquestes últimes s‘ajustaran al principi d‘estabilitat pressupostaria entès com la situació 
d‘equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament d‘acord amb la definició del 
SEC 95. (SISTEMA Europeu de Comptes). 
 
Segons l‘article 4.1 del Reglament, l‘Entitat Local deurà d‘aprovar, executar i liquidar els 
pressupostos d‘acord al principi d‘estabilitat definit a l‘article 19.1 i 19.3 del TRLGEP. Per 
tant en termes de capacitat de finançament l‘objectiu d‘equilibri o superàvit pressupostari. 
 
La Intervenció Local deurà d‘elevar al Ple un informe sobre el compliment de l‘objectiu 
d‘estabilitat pressupostaria. L‘informe s‘emetrà amb caràcter independent en les 
aprovacions dels pressupostos, dels crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdits i en 
la liquidació. 
 
L‘Interventor Local detallarà en el seu informe els càlculs practicats sobre la bases de les 
dades dels capítols 1 a 9 dels estats de despeses i d‘ingressos pressupostaris, en termes 
de comptabilitat nacional. 
 
Els expedients de sol·licitud d‘autorització d‘endeutament deuran d‘incorporar els informes 
d‘evaluació sobre el compliment de l‘objectiu d‘estabilitat del pressupost de l‘exercici 
corrent i de la liquidació de l‘exercici anterior emesos per la Intervenció Local. 
 
L‘incompliment de l‘objectiu d‘estabilitat pressupostaria en l‘últim any de vigència del pla, 
serà causa de denegació de l‘autorització d‘endeutament. 
 
CALCUL DE LA CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT. 
 
El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens locals sotmesos a pressupost 
s‘obté per la diferencia entre els imports pressupostats i liquidats en els capítols 1 a 7 dels 
estats d‘ingressos i els capítols 1 a 7 dels estats de despeses, prèvia aplicació dels ajustos 
relatius a la valoració, imputació temporal,exclusió o no inclusió dels ingressos i despeses 
no financeres. 
 
Les restants entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres ens de dret públic 
dependents de les Entitats Locals, aprovaran, executaran i liquidaran els seus respectius 
pressupostos o aprovaran les seves respectives comptes de pèrdues i guanys en situació 
d‘equilibri financer, d‘acord amb els criteris del pla de comptabilitat que lis sigui d‘aplicació. 
 
AJUSTOS  
 
En l‘Estat d‘Ingressos, l‘ajust ve determinat per la diferencia entre els drets reconeguts i la 
recaptació del capítol 3, i sense que calgui realitzar els ajustos pels interessos que caldria 
comptabilitzar pel criteri de meritament i no el de venciment, però atès el fet que no tenim 
ingressos financers considerables, cal pel principi d‘importància relativa no realitzar l‘ajust. 
 
En l‘Estat de Despeses, no es produeix cap ja que els interessos que es comptabilitzen pel 
criteri de venciment enlloc que el de meritament, al no tenir endeutament vigent i per criteri 
d‘importància relativa ens fa no aplicar-lo, i tampoc es realitza per la diferencia entre el 
saldo inicial i final del compte 413 de la Liquidació, ja que aquesta partida no te saldo a inici 
i final de l‘exercici. 
 
CONCLUSIÓ 
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Segons es mostra en el quadre adjunt, no es compleix l‘objectiu d‘estabilitat pressupostaria. 
 
En compliment del que disposa l‘article 10.3 de la Llei d‘Estabilitat Pressupostari i els 
articles 19 i 20 del Reglament d‘Estabilitat Pressupostària dels ens Locals, el CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL haurà d‘elaborar un Pla Econòmic Financer. 
 
D‘acord amb l‘article 16.2 del Reglament la Intervenció Local deurà d‘elevar al Ple aquest 
informe sobre el compliment de la ‗Estabilitat Pressupostaria de la Entitat Local. 
 
Aquest informe s‘haurà de remetre a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d‘Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini màxim de 15 dies contats des del coneixement del Ple del Consell 
Comarcal. 

 
4. El 6 de maig de 2011, el senyor Antoni Cornellas i Aligué, gerent, ha elaborat el pla 

econòmic financer que procedeix elaborar com a conseqüència d‘incórrer en els supòsits 
previstos en el text refós de la Llei d‘estabilitat pressupostària (TRLGEP), aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, següent: 
 

1. Introducció 
 
El present Pla Econòmic Financer es redacta com a conseqüència de l‘incompliment de 
l‘objectiu d‘estabilitat pressupostària en el termes de l‘article 19.3 del text refós de la Llei 
d‘estabilitat pressupostària (trlgep), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2007 de 28 de 
desembre, en l‘aprovació plenària de la liquidació del Pressupost General del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per l‘exercici de 2010, i segons les determinacions del RD 
1463/2007 pel que s‘aprova el Reglament de Desenvolupament de la llei feta esment 
abans, en la seva aplicació a les Entitats Locals (RLGEPEL). 
 
D‘acord amb allò que determina l‘article 21.1 RLGEPEL s‘ha d‘aprovar l‘esmentat Pla, pel 
Ple de la Corporació, en el termini de 3 mesos d‘ençà que s‘ha aprovat la liquidació del 
pressupost amb incompliment. 
 
Es per això que el present Pla incorpora el primer incompliment i projecta un escenari 
trianual per corregir-lo, segons les instruccions que dona el RD 1463/2007. 
 
L‘estructura del Pla ve definida a l‘article 20 en el seu contingut mínim i del qual s‘intenta 
complir fidelment, d‘aquesta manera a començament de cada apartat expressarem quin és 
el contingut mínim establert al Reglament. En relació a l‘apartat d) de l‘article 20 que hauria 
d‘explicar de forma individual els ajustaments practicats a es previsions pressupostàries 
d‘ingressos i despeses a l‘objecte d‘adequar la informació pressupostària als criteris 
establerts en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals atès que els 
ajustaments establerts per a l‘adequació no tenen aplicació pràctica amb importància 
relativa suficient no cal establir a nivell de previsió pressupostària cap ajustament de 
consideració. 
 
 

2. Relació d‘entitats dependents. 
 
En aquest apartat cal establir la relació d‘entitats dependents, d‘acord amb el què estableix 
l‘article 2 del RLGEPEL, amb esment exprés a la forma jurídica, participació total o parcial, 
directa o indirecta i delimitació sectorial de cadascuna d‘aquestes segons el Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (a partir d‘ara SEC 95).  
 
En aquesta Corporació la relació és obvia i evident ja que no tenim cap d‘aquests ens 
dependents: 
 

a) Els organismes autònoms dependents 
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No es concreta cap organisme autònom dependent Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  

b) Les empreses públiques 
Consell Comarcal del Vallès Oriental no té el control o la propietat íntegra sobre cap 
empresa municipal  

 
 

3. Informe d‘avaluació de l‘incompliment 
 
En aquest apartat cal establir les indicacions establertes a l‘informe que estableix l‘article 16 
del RLGEPEL, en aquest sentit reproduïm l‘informe d‘Intervenció municipal de la liquidació 
del pressupost  on en el seu apartat sisè recull l‘incompliment i l‘extracte de l‘informe model 
que en el moment de l‘aprovació definitiva es va realitzar per a la seva tramitació 
reglamentària a la Generalitat de Catalunya com a ens tutelant de l‘endeutament. 
 
A l‘informe del pressupost preparat per la Intervenció amb motiu de la seva aprovació es va 
fer constar el següent: 
 

6.- APLICACIÓ DELS PRINCIPIS D‟ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.- 
 
La Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d‟Estabilitat Pressupostària ha 
establert, de forma diferenciada a l‟estricta tutela financera que recau sobre les 
Corporacions Locals, unes obligacions de caire macroeconòmic en relació a 
l‟equilibri pressupostari. 
 
Aquesta normativa pretén recollir les directrius marcades des de la Unió Europea, 
destinades en primer lloc a reduir l‟endeutament de les administracions públiques. 
D‟aquesta forma s‟ha configurat aquesta obligació des de paràmetres afins a la 
normativa europea; establint que l‟equilibri, o en el seu cas el percentatge de 
desequilibri permès, serà establert d‟acord amb les normes que estableixen la 
comptabilització comú, les normes del SEC-95(Sistema d‟Estadística Comptable). 
En tot cas, aquestes mètodes de registre tenen com a objectius unificar els 
diferents sistemes comptables europeus per poder homologar les dades 
pressupostàries dels diferents països de la UE. 
 
Aquest model de comptabilització de dubtosa aplicabilitat real, suposa en tot cas un 
referent d‟estadística comptable a nivell nacional, no ha estat dissenyat per a 
establir una limitació pressupostària i, per aquest motiu, significa una clara 
anomalia dins del sistema establert de control pressupostari i de tutela financera, a 
partir de la llei 39/88, Reguladora de les Hisendes Locals. Una de les informacions 
que el sistema comprès per part del SEC-95 ens dóna és la necessitat o no 
d‟endeutament, a partir de comparar els ingressos no financers amb les despeses 
d‟aquesta mateixa naturalesa, la diferència serà el que s‟anomena en termes 
econòmics Necessitat d‟Endeutament, que ens informa si l‟objecte estudiat troba 
suficient finançament amb l‟estalvi que genera o necessita accedir al mercat 
financer o, simplement, a l‟endeutament extern, i en que mesura, total o relativa. 
 
En aquests moments l‟aprovació del REIAL DECRET 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel que s‟aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, 
de 12 de desembre, d‟Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats 
locals s‟han concretat les obligacions i conseqüències de l‟incompliment de 
l‟objectiu de control de l‟endeutament. Bàsicament l‟estructura que estableix el 
reglament és la que s‟establia en la llei 18/2001, però es concreta: 
 

 L‟obligació municipal de notificar el fet de l‟incompliment en el moment de 
l‟aprovació de la liquidació pressupostària que no s‟adapti a l‟objectiu 
d‟estabilitat pressupostària, que per al Consell comarcal seria l‟equilibri. 
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 La necessitat d‟aprovar un pla econòmic-financer, així com el seu contingut 
mínim, i la necessitat que en un horitzó de tres anys es restableixi l‟estabilitat; 
en aquests moments sembla que, de no existir manifestacions en sentit 
contrari, l‟equilibri tornarà quan novament els ingressos financers no siguin 
superiors a les despeses de la mateixa classe, fet que simplement es donarà 
quan el Consell Comarcal aprovi un pressupost amb aquestes circumstàncies. 

 
En qualsevol cas, la liquidació de l‟exercici econòmic del 2010 del Consell 
Comarcal que es presenta per a la seva aprovació no compleix amb els objectius 
d‟estabilitat pressupostària marcats per a l‟exercici de 2010, ja que l'execució 
d‟ingressos no financers (capítols de l‟1 al 7) és inferior a la de despeses d‟aquest 
mateix caràcter. 
 
Aquesta intervenció en el moment de l‟aprovació redactarà informe específic sobre 
l‟incompliment que serà tramés al Departament d‟Economia i Finances de la 
Generalitat. 

 
L‘extracte de l‘informe de la Intervenció a que fa referència l‘apartat b) de l‘article 20 
RLGEPEL, pel que fa a l‘aprovació de la liquidació del Pressupost General Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, de data 4 d‘abril de 2011, és el següent: 
 

CONCLUSIÓ 
 
Segons es mostra en el quadre adjunt, no es compleix l‟objectiu d‟estabilitat 
pressupostaria. 
 
En compliment del que disposa l‟article 10.3 de la Llei d‟Estabilitat Pressupostari i 
els articles 19 i 20 del Reglament d‟Estabilitat Pressupostària dels ens Locals, el 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL haurà d‟elaborar un Pla 
Econòmic Financer. 
 
D‟acord amb l‟article 16.2 del Reglament la Intervenció Local deurà d‟elevar al Ple 
aquest informe sobre el compliment de la „Estabilitat Pressupostaria de la Entitat 
Local. 
 
Aquest informe s‟haurà de remetre a la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances del Departament d‟Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini màxim de 15 dies contats des del coneixement del Ple del 
Consell Comarcal. 

 
 

4. Informació d‘ingressos i despeses i les seves projeccions posteriors 
 
Pel que afecta al present apartat cal establir la informació, a nivell de capítol, del pressupost 
aprovada amb desequilibri i les projeccions pressupostàries d‘ingressos i despeses dels 
exercicis posteriors fins a trobar l‘equilibri pressupostari. 
 
D‘acord amb les dades que consten a la memòria del compte general s‘estableixen unes 
dinàmiques d‘ingrés i despesa correlatives que han servit de base a aquesta aproximació, 
en els següents apartats establirem quines han estat les previsions efectuades a partir de la 
dinàmica dels ingressos i despeses municipals, així com als ajustos necessaris; a tall 
d‘exemple introduïm en aquesta apartat l‘evolució realitzada en els últims anys per part dels 
ingressos del Consell Comarcal amb els columnes que demostren la ràtio ascendent dels 
ingressos durant els anys precedents. 
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PLA FINANCER PEL PERÍODE 2010/2013
CONSOLIDAT CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

Principals magnituds

Resum per capítols
25

Pressupost d'ingressos Liquidació 2010 Pressupost 2011 2012 11/12 2013 12/13

CAPÍTOL I 0,00 0,00 0,00   

CAPÍTOL II 0,00 0,00 0,00   

CAPÍTOL III 217.044,18 237.182,05 241.451,33 1,80% 245.797,45 1,80%

CAPÍTOL IV 15.405.471,38 16.709.127,83 17.009.892,13 1,80% 17.316.070,19 1,80%

CAPÍTOL V 23.302,77 50.000,00 50.900,00 1,80% 51.816,20 1,80%

Ingressos corrents 15.645.818,33 16.996.309,88 17.302.243,46 17.613.683,84º

CAPÍTOL VI 0,00 0,00   

CAPÍTOL VII 8.439.392,31 2.692,00 -100,00%  

CAPÍTOL VIII 20.000,00 20.000,00 0,00% 20.000,00 0,00%

CAPÍTOL IX 0,00 0,00 0,00  0,00    

Ingressos de capital 8.439.392,31 22.692,00 20.000,00 -11,86% 20.000,00 0,00%

Total 24.085.210,64 17.019.001,88 17.322.243,46 17.633.683,84

Pressupost de despeses Liquidació 2010 Pressupost 2011 2012 11/12 2013 12/13

CAPÍTOL I 3.192.982,60 2.881.663,27 2.933.533,21 1,80% 2.986.336,81 1,80%

CAPÍTOL II 7.014.830,78 7.658.057,75 7.795.902,79 1,80% 7.936.229,04 1,80%

CAPÍTOL III 5.657,37 10.625,00 10.816,25 1,80% 11.010,94 1,80%

CAPÍTOL IV 6.287.452,61 6.426.663,86 6.542.343,81 1,80% 6.660.106,00 1,80% 

Despeses corrents 16.500.923,36 16.977.009,88 17.282.596,06 17.593.682,79

CAPÍTOL VI 152.796,95 20.992,00 19.647,40 -6,41% 20.001,05 1,80%

CAPÍTOL VII 8.324.197,81 1.000,00 0,00 -100,00%  

CAPÍTOL VIII 20.000,00 20.000,00 0,00% 20.000,00 0,00%

CAPÍTOL IX 0,00 0,00 0,00  0,00    

Despeses de capital 8.476.994,76 41.992,00 39.647,40 40.001,05

Total 24.977.918,12 17.019.001,88 17.322.243,46 17.633.683,84

Anàlisi de les magnituds

Estabilitat pressupòstaria Liquidació 2010 Pressupost 2011 2012 11/12 2013 12/13

Ingressos capítols 1 a 7 24.085.210,64 16.999.001,88 17.302.243,46 1,78% 17.613.683,84 1,80%

Despeses capítols 1 a 7 0,00 16.999.001,88 17.302.243,46 1,78% 17.613.683,84 1,80% 

Capacitat (+) o Necessitat (-) de Finançament 24.085.210,64 0,00 0,00  0,00

Compte financer

Ingressos per prèstecs 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00%

Amortitzacions prèstecs 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00%

Net Financer 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00%

Magnituds pressupostàries

Resultat pressupòstari no ajustat -892.707,48 0,00 0,00 0,00

Resultat pressupòstari ajustat -32.220,55

Quotes urbanístiques 0,00

(a) Estalvi net -855.105,03 19.300,00 19.647,40 20.001,05

Finançament de les inversions

Inversions

Despeses de capital (1) 8.476.994,76 21.992,00 19.647,40 -11% 20.001,05 1,80%

Finançament

Romanents de tresoreria (per desp K) 0,00

 

5. Memòria explicativa de les variacions interanuals  
 
En aquest apartat és necessari establir una explicació de les variacions interanuals 
establertes per als ingressos i despeses, segons el quadre establert en l‘anterior apartat, 
amb indicació de les activitats  i mitjans concrets a adoptar en cada exercici i els efectes 
econòmics d‘aquests en el propi exercici, i en els successius fins a la finalització del 
període. 
 
Les accions previstes per recuperar la situació de estabilitat pressupostària en els termes 
del l‘article 19.3 LGEP es circumscriuen en aplicar correctament el finançament previst, així 
cal entendre que el Consell Comarcal te el seu finançament en la seva major part provinent 
de les subvencions( per al 2011 un 98%) per altra banda, no tan important, es mantenen els 
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ingressos provinents de les taxes que cobra el Consell, ja que es preveu la mateixa activitat 
i caldrà ajustar-la a la previsió de l‘IPC. 
 
Per tant la línia fonamental de treball és comprovar que les despeses corrents estiguin 
totalment finançades per part dels ingressos que es troben vinculats, caldrà entendre que el 
consell haurà de plantejar deixar de prestar aquells serveis a mida que els agents 
finançadors declinin les aportacions corresponents de forma parcial o total, ja que els 
ingressos propis del Consell difícilment poden abastar les mancances de finançament. 
 
La situació del compte financer, com s‘ha dit,  reverteix al present exercici 2011, i es manté 
de forma continuada durant el període del Pla, ja que entenem que l‘actual situació 
únicament serà alterada per les aplicacions dels augments de l‘IPC.  
 
En aquest sentit s‘ha establert una previsió d‘increment idèntica dels ingressos i despeses 
referides a una estimació  del 1,8% anual. 
 
En conseqüència la millora en els ratis d‘estabilitat pressupostaria ve directament ocasionat 
per la comprovació que els ingressos que financen les despeses siguin suficients, i prendre 
les resolucions conduents a que si no existeix aquest finançament reduir de forma dràstica 
les despeses. En els darrers mesos aquest Consell Comarcal ha procedit a realitzar 
ajustaments de personal per a aquelles places que els ingressos no s‘havien mantingut de 
forma significativa, també s‘està proposant als departaments de la Generalitat que van 
reduir els ingressos per a l‘any 2010 i possiblement per al 2011 actuaran amb la mateixa 
directriu, també cal entendre que els ajustos derivats per la reducció del 5% dels salaris 
aplicada al juny del 2010 ha estat un element important per a poder presentar aquest 
document anivellador de la situació financera del Consell.  
 
De la mateixa manera caldrà reduir les despeses de compra de béns i serveis, així com 
comprovar que les despeses financeres no s‘incrementen més del que sigui adient ja que 
també la falta d‘ingressos pot afectar aquesta situació.  

 

5. L‘11 de maig de 2011 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 10 del Text refós de la Llei general d‘estabilitat pressupostària, aprovada 

per Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, d‘ara endavant TRLGEP, on 
s‘estableix que les conseqüències derivades a l‘incompliment de l‘objectiu 
d‘estabilitat pressupostària  

 
2. L‘article 22.1 del TRLGEP, que estableix que els ens locals que no hagin assolit 

l‘objectiu d‘estabilitat pressupostària previst a la Llei vindran obligats a l‘aprovació 
del Ple en el termini de 3 mesos següents des de l‘aprovació o liquidació del 
Pressupost o aprovació del Compte General en situació de desequilibri, d‘un pla 
econòmic – financer de reequilibri a un termini màxim de tres anys. 

 

En aquest pla es recolliran les activitats a realitzar i les mesures a adoptar en 
relació amb la regulació, execució i gestió de les despeses i els ingressos, que 
permetent garantitzar el retorn a una situació d‘estabilitat pressupostària. 
 
D‘aquesta forma i a partir dels criteris i continguts establerts a l‘article 20 del Reial 
Decret 1463/2007 pel que s‘aprova el Reglament de Desenvolupament de la llei 
feta esment abans, en la seva aplicació a les Entitats Locals (RLGEPEL). 
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3. Atès que la situació de desequilibri s‘ha de corregir en tres exercicis pressupostaris 
a partir del següent en el que es posi en manifest aquest, d‘acord amb el que es 
prescriu el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, General d‘Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats 
Locals (RLGEPEL), en aquest cas la data d‘aprovació del pressupost del 2008, i 
per tant la data final serà el Pressupost de l‘exercici 2011 que haurà d‘aprovar-se 
en equilibri d‘acord amb els criteris de la llei 18/2001. 
 

4. L‘article 22.2 del TRLGEP, s‘estableix que el pla econòmic financer per a la 
correcció del desequilibri serà remès al Ministeri d‘Hisenda, que serà l‘òrgan 
responsable del seguiment de les actuacions encaminades a la correcció del 
desequilibri, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria tinguin 
atribuïdes les Comunitats Autònomes.‖ 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Donar-se per assabentat de l‘informe de 4 d‘abril de 2011, del senyor Francesc 

Aragón i Sánchez, interventor, sobre l‘estabilitat pressupostària, esmentat a la 
relació de fets tercera. 
 

2. Aprovar el Pla Econòmic – Financer, d‘acord amb el Text refós de la Llei general 
d‘estabilitat pressupostària, aprovada per Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de 
desembre, esmentat a la relació de fets quarta, per tal de corregir la situació de 
desequilibri provocada per l‘aprovació de la liquidació del Pressupost General del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l‘any 2010. 

 
3. Comunicar-ho al Ministeri d‘Hisenda, mitjançant la seva tramitació davant de la 

Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, del Departament 
d‘Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, als efectes del 
seguiment de les actuacions encaminades a la correcció del desequilibri i l‘informe 
s‘haurà de trametre en el termini màxim de 15 dies comptats des del coneixement 
del Ple del Consell Comarcal.‖ 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
10. Dictamen de resolució de la reclamació prèvia interposada per la senyora 

MCP. 
 
Llegit el dictamen de l‘Àrea de Personal i Hisenda, d‘11 de maig de 2011, que és el 
que segueix: 
 
―RELACIÓ DE FETS 
 
1. L‘1 de desembre de 2007 el president va dictar el Decret 86/2007, mitjançant el 

qual es disposava la formalització d‘un contracte laboral indefinit amb la senyora 
Montserrat de Castro i Pascual, amb DNI núm. 44991337W, amb la categoria de 
tècnic de gestió, grup A2. 
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2. El 24 de març de 2011 mitjançant el Decret de Gerència 179/2011, s‘acordà 
extingir el contracte de treball indefinit amb la senyora Montserrat de Castro i 
Pascual, amb efectes de 9 d‘abril de 2011, per causes objectives de caràcter 
productiu a l‘empara dels articles 52 i 51 del Text refós de la Llei de l‘Estatut dels 
treballadors aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. 
 

3. El 25 de març de 2011, el gerent en presència de la senyora S.P.C, en qualitat de 
delegada del personal funcionari, i del senyor O.F.P., també funcionari, va 
comunicar a la senyora M.de.C.P.  l‘extinció del seu contracte. Alhora, se li posà a 
disposició fent-li entrega en aquell acte un xec bancari per valor de cinc mil set-
cents quaranta-tres euros amb trenta-set cèntims (5.743,37 €) en concepte de 20 
dies per any treballat d‘indemnització prevista a l‘article 53 del Text refós de la Llei 
de l‘Estatut dels treballadors aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de 
març. 

 

La senyora M.de.C.P. va preguntar si l‘acceptació del xec bancari comportava 
l‘acceptació implícita de les causes de l‘acomiadament.  Essent així les coses les 
parts van acordar ajornar la reunió al dilluns 28 de març de 2011, per tal d‘aclarir el 
dubte generat per la senyora M.de.C.P, que no va signar la recepció de la 
notificació de l‘extinció del contracte de treball ni acceptà el xec bancari, que quedà 
a disposició del Consell Comarcal.  
 
D‘aquest fet, els dos funcionaris presents n‘han aixecat acta de constància, la qual 
ha estat unida a l‘expedient. 
  

4. El 28 de març de 2011, reunits el gerent i la senyora M.de.C.P. va signar la 
recepció de la notificació amb data de 28 de març de 2011, negant-se a fer-ho amb 
la data en què li havia estat comunicada l‘extinció del contracte. Així mateix se li 
lliurà i acceptà el xec bancari  per valor de cinc mil set-cents quaranta-tres euros 
amb trenta-set cèntims (5.743,37 €) en concepte de 20 dies per any treballat 
d‘indemnització. 
 

5. El 19 d‘abril de 2011, registre d‘entrada número 3131, ens ha estat notificada la 
reclamació prèvia a la via jurisdiccional interposada per la senyora M.de.C.P. en 
relació amb l‘extinció del contracte esmentat al punt anterior. 
 

6. El 26 d‘abril de 2011, registre d‘entrada número 3207, ens ha estat notificada la 
cèdula de citació per la qual es demana que compareguin, personalment o 
degudament representats, a fi de dur a terme l‘acte de conciliació a què es refereix 
en la papereta. 

 

7. El 10 de maig de 2011, mitjançant el Decret de Gerència 179/2011, es acordar 
reconèixer l‘improcedència de l‘extinció del contracte de treball indefinit amb la 
senyora M.de.C.P. formalitzat amb efectes 9 d‘abril de 2011 i ordenar el pagament 
de set mil tres-cents cinquanta-set euros amb noranta-vuit cèntims (7.357,98 €), en 
concepte de compensació econòmica de la indemnització prevista als articles 53.5 
b) i 56 del Text refós de la Llei de l‘Estatut dels treballadors aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, amb càrrec a la partida pressupostària 
170.00.130.00. 

 

8. El 10 de maig de 2011 s‘ha dut a terme l‘acte de conciliació, expedient número 
020254/2011 dels Serveis Territorials a Barcelona Secció de Conciliacions de 
Granollers, pel qual les parts s‘han avingut a conciliar en els termes següents: 
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reconèixer l‘acomiadament improcedent i compensar econòmicament la 
indemnització per valor de set mil tres-cents cinquanta-set euros amb noranta-vuit  
cèntims (7.357,98 €). 
 

9. L‘11 de maig de 2011 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 52.1 c) del Text refós de la Llei de l‘Estatut dels treballadors aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, estableix que el contracte de treball 
podrà extingir-se per causes objectives, quan es doni alguna de les causes que 
preveu l‘article 51.1 d‘aquesta Llei i l‘extinció afecti un nombre inferior al que s‘hi 
estableix. En aquest cas les causes legals establertes en l‘article 51.1 són 
econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. 
 

2. L‘article 53.5 b) del Text refós de la Llei de l‘Estatut dels treballadors aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, estableix que en cas que l‘empresari 
opti per la compensació econòmica, s‘ha de deduir d'aquesta compensació l'import 
de la indemnització ja produïda en l‘extinció inicial. 
 

3. L‘article 56 del Text refós de la Llei de l‘Estatut dels treballadors aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març estableix que ―quan l‘acomiadament sigui 
declarat improcedent, l‘empresari, en el termini de cinc dies des de la notificació de 
la sentència, pot optar entre la readmissió del treballador, amb abonament dels 
salaris de tramitació que preveu el paràgraf b d‘aquest apartat 1, o l‘abonament de 
les percepcions econòmiques següents que han de ser fixades en la notificació: 
  
a) Una indemnització de quaranta-cinc dies de salari, per any de servei; es 
prorrategen per mesos els períodes de temps inferiors a un any fins a un màxim de 
quaranta-dues mensualitats.  
 
b) Una quantitat igual a la suma dels salaris deixats de percebre des de la data 
d‟acomiadament fins a la notificació de la sentència que declari la improcedència o 
fins que hagi trobat una altra feina, si aquesta col·locació és anterior a la sentència 
i l‟empresari prova el que ha percebut, per al seu descompte dels salaris de 
tramitació.  
 
En el cas que l‟opció entre readmissió o indemnització correspongui a l‟empresari, 
el contracte de treball s‟entén extingit en la data de l‟acomiadament, quan 
l‟empresari en reconegui la improcedència i ofereixi la indemnització que preveu el 
paràgraf a de l‟apartat anterior, i l‟ha de dipositar al Jutjat Social a disposició del 
treballador i posar-lo en coneixement d‟aquest.  
 
Quan el treballador accepti la indemnització o quan no l‟accepti i l‟acomiadament 
sigui declarat improcedent, la quantitat a la qual es refereix el paràgraf b de 
l‟apartat anterior ha de quedar limitada als salaris meritats des de la data de 
l‟acomiadament fins a la del dipòsit, llevat quan el dipòsit es realitzi en les 
quaranta-vuit hores següents a l‟acomiadament, cas en què no s‟ha de meritar cap 
quantitat.  
 
A aquests efectes, el reconeixement de la improcedència el pot fer l‟empresari des 
de la data de l‟acomiadament fins a la de la conciliació.” 
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4. L‘article 53.1 p) del Reglament del personal al servei de les entitats locals de 

Catalunya aprovat pel Decret 214/1990, de 20 de juliol estableix que correspon al 
Ple de la corporació, entre d‘altres, ratificar l‘acomiadament del personal laboral. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple: 
 
1. Desestimar la reclamació prèvia a la via jurisdiccional pel que fa a la nul·litat de 

l‘acomiadament i estimar subsidiàriament l‘improcedència de l‘acomiadament i 
ratificar, els decrets de Gerència 179/2011, de 24 de març, i 257/2011, de 10 de 
maig. 
 

2. Notificar aquest acord a les persones interessades.‖ 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL, ESTUDIS I DESENVOLUPAMENT 
 
11. Donar compte dels decrets de Gerència, següents: 

- 197/2011, de 6 d'abril, d’aprovació d'un contracte  
- 204/2011, d’11 d'abril, d’adjudicació d’un contracte 
- 215/2011, de 15 d'abril i 239/2011, de 2 de maig, d’aprovació de Plans de seguretat 

i salut de diverses obres 
- 232/2011, de 28 d'abril, de resolució d’un contracte 

 
L‘Àrea de Política Territorial, Estudis i Desenvolupament dóna compte al Ple, que en 
pren coneixement, del decrets de Gerència següents: 
 

RELACIÓ DE FETS 

La Gerència ha dictat els decrets següents: 
 

- 197/2011, de 6 d'abril, d‘aprovació d'un contracte  
- 204/2011, d‘11 d'abril, d‘adjudicació d‘un contracte 
- 215/2011, de 15 d'abril i 239/2011, de 2 de maig, d‘aprovació de Plans de seguretat i 

salut de diverses obres 
- 232/2011, de 28 d'abril, de resolució 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. 
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ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
12. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 230/2011, de 28 d'abril, d’aprovació del contingut i la signatura del protocol 
addicional d’un conveni  

 
- De baixa definitiva de SAD 

191/2011, d’1 d'abril, SAD 43/005/2011 
 

- De reactivació de SAD 
208/2011, de 12 d'abril, SAD 29/17/2009 i 212/2011, de 14 d'abril, SAD 07/13/2009. 
 

- De resolució de SAD 
190/2011, d’1 d'abril, SAD 18/003/2011; 203/2011, de 8 d'abril, SAD 11/003/2011; 
210/2011, de 14 d'abril, SAD 34/008/2011; 222/2011, de 26 d'abril, SAD 
25/003/2011; 229/2011, de 28 d'abril, SAD 18/005/2011 i 241/2011, de 2 de maig, 
SAD 14/001/2011  
 

- De revisió de SAD 
211/2011, de 14 d'abril, SAD 07/17/2009; 213/2011, de 14 d'abril, SAD 07/09/2008; 
216/2011, de 15 d'abril, SAD 39/04/2010; 231/2011, de 28 d'abril, SAD 14/024/2010; 
240/2011, de 2 de maig, SAD 14/049/2010; 242/2011, de 2 de maig, SAD 25/33/2008; 
243/2011, de 2 de maig, SAD 25/10/2009; 244/2011, de 2 de maig, SAD 25/32/2008; 
245/2011, de 2 de maig, SAD 25/24/2008 i 246/2011, de 2 de maig, SAD 25/24/2009 

 
L‘Àrea de Polítiques Socials dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del decrets 
de Gerència següents: 
 
―RELACIÓ DE FETS 

La Gerència ha dictat els decrets següents: 
 
- 230/2011, de 28 d'abril, d‘aprovació del contingut i la signatura del protocol addicional d‘un 

conveni  
 

- De baixa definitiva de SAD 
191/2011, d‘1 d'abril, SAD 43/005/2011 
 

- De reactivació de SAD 
208/2011, de 12 d'abril, SAD 29/17/2009 i 212/2011, de 14 d'abril, SAD 07/13/2009. 
 

- De resolució de SAD 
190/2011, d‘1 d'abril, SAD 18/003/2011; 203/2011, de 8 d'abril, SAD 11/003/2011; 
210/2011, de 14 d'abril, SAD 34/008/2011; 222/2011, de 26 d'abril, SAD 25/003/2011; 
229/2011, de 28 d'abril, SAD 18/005/2011 i 241/2011, de 2 de maig, SAD 14/001/2011  
 

- De revisió de SAD 
211/2011, de 14 d'abril, SAD 07/17/2009; 213/2011, de 14 d'abril, SAD 07/09/2008; 
216/2011, de 15 d'abril, SAD 39/04/2010; 231/2011, de 28 d'abril, SAD 14/024/2010; 
240/2011, de 2 de maig, SAD 14/049/2010; 242/2011, de 2 de maig, SAD 25/33/2008; 
243/2011, de 2 de maig, SAD 25/10/2009; 244/2011, de 2 de maig, SAD 25/32/2008; 
245/2011, de 2 de maig, SAD 25/24/2008 i 246/2011, de 2 de maig, SAD 25/24/2009 

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

- 224/2011, de 27 d'abril, 225/2011, de 27 d'abril, 226/2011, de 27 d'abril i 228/2011, 
de 27 d'abril de justificació econòmica 

- 227/2011, de 27 d'abril, d’aprovació d'un contracte 
- 233/2011, de 29 d'abril, 234/2011, de 29 d'abril, 235/2011, de 29 d'abril i 236/2011, 

de 29 d'abril, d'aprovació de diversos expedients de contractació 
 
 

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 següents: 
 
- 224/2011, de 27 d'abril, 225/2011, de 27 d'abril, 226/2011, de 27 d'abril i 228/2011, de 27 

d'abril de justificació econòmica 
- 227/2011, de 27 d'abril, d‘aprovació d'un contracte 
- 233/2011, de 29 d'abril, 234/2011, de 29 d'abril, 235/2011, de 29 d'abril i 236/2011, de 29 

d'abril, d'aprovació de diversos expedients de contractació 

 
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.‖ 
 
 
 
PER URGÈNCIA 
 
 
ÀREA DE CULTURA 
 

I. Proposta de resolució de les al·legacions contra l’expedient de declaració de 
béns d’interès local de Sant Pere de Vilamajor presentades per la senyora 
JVM. 

 
Llegida la proposta de l‘Àrea de Cultura, de 18 de maig de 2011, que és el que 
segueix: 
 
―RELACIÓ DE FETS 
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1. El 4 de febrer de 2011, registre d‘entrada del Consell Comarcal número 1022, 
l‘Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va sol·licitar que el Ple del Consell 
Comarcal declarés com a béns culturals d‘interès local un conjunt de béns, d‘entre 
els quals es troba el Molí de Dalt, situat al terme municipal de Sant Pere de 
Vilamajor. 
 

2. L‘Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va acompanyar la seva sol·licitud de 
documentació gràfica i un informe tècnic favorable emès per la senyora Mercè 
Jordà Olives, doctora en Història per la Universitat de Barcelona i professora titular 
de la Universitat adscrita al Departament d‘Història i Història de l‘Art de la 
Universitat Rovira i Virgili. 
 
D‘acord amb aquest informe el municipi de Sant Pere de Vilamajor té les seves 
arrels documentades en el segle X, i estava format per un nucli petit envoltat de 
terrenys de cultiu, del qual es mantenen un nombre important d‘edificacions, i un 
entorn de masies disseminades pel territori, la majoria de les quals daten del segle 
XII segons consta de la documentació preservada en els diferents arxius oficials, 
que han estat reformades o rehabilitades en segles posteriors. 
 
D‘entre aquests immobles, l‘informe esmenta el Molí de Dalt com a patrimoni 
municipal que cal protegir. Concretament, s‘assenyala que el bé és una 
construcció antiga, del 1258 que no s‘ajusta a cap classificació existent. S‘hi troba 
un únic cos de planta irregular, de planta semisoterrani i planta pis. A la part 
posterior de l‘edificació hi ha el que era la bassa per a l‘aigua del molí, tot i que 
actualment gairebé es troba oculta per l‘herba i la terra que s‘hi ha dipositat. Les 
parets de càrrega són de pedra i fang. Dos contraforts de la façana de la part est 
donen estabilitat a l‘edificació, realitzats també amb pedra i fang. Cal protegir la 
tipologia de l‘edifici i elements específics: l‘arc rebaixat de la porta de l‘entrada, els 
ràfecs, les finestres característiques i la roda de molí que s‘ha reciclat per a ser 
utilitzada com a replà d‘arrencada de l‘escala de la part lateral dreta.   
 

3. El 13 d‘abril de 2011, el Ple del Consell Comarcal va incoar l‘expedient 
administratiu per a la seva catalogació, va sotmetre l‘expedient a informació 
pública per un període de vint dies i va obrir un període d‘audiència pel termini de 
quinze dies a les persones interessades, perquè al·leguessin o presentessin els 
documents i justificacions que creguessin convenients. 

 

4. El 19 d‘abril de 2011, DOGC número 5862, es va publicar l‘anunci referent a 
l‘obertura del període d‘informació pública esmentat a paràgraf anterior i el 21 
d‘abril de 2011 es va publicar en el BOPB. 

 

5. El 13 de maig de 2011, mitjançant escrit registre d‘entrada del Consell Comarcal 
número 3736, la senyora Josefa Vila Muntal,  propietària del Molí de Dalt, situat al 
terme municipal de Sant Pere de Vilamajor, va formular al·legacions en relació 
amb l‘acord del Ple del Consell Comarcal, de 13 d‘abril de 2011, pel qual es va 
incoar l‘expedient de declaració de béns culturals d‘interès local, tot demanant que 
es procedís a excloure l‘esmentat bé de l‘expedient de declaració de béns 
d‘interès local de Sant Pere de Vilamajor.  

 
La senyora Josefa Vila Muntal al·lega el següent: 
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a) Que el Molí de Dalt és propietat seva, s‘ubica en sòl classificat de no urbanitzable i 
que en aquests moments es troba en desús i no compleix la funció com a molí. 

b) Que l‘edifici té ús d‘habitatge, consta de planta baixa i pis, les façanes són 
arrebossades i pintades de color blanc, sense que destaqui cap element 
arquitectònic. 

c) Que el bé en qüestió, per la seva configuració física actual no manté cap relació amb 
els valors que especifica l‘article 1.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de 
patrimoni cultural de Catalunya, així com el que estableix l‘article 18 de la mateixa.  

 

6. El 17 de maig de 2011, el senyor Josep Font Sentías, Màster en Gestió Cultural, 
especialitat de Patrimoni, va emetre l‘informe següent: 

 
―INFORME SOBRE LES AL—LEGACIONS PER A LA DECLARACIÓ DE CAN 
GRASD‘AVALL; CAN PAU FIBLÀ I EL MOLÍ DE DALT DE SANT PERE DE VILAMAJOR 
COM A BÉ CULTURAL D‘INTERÈS LOCAL 

 

Index 
 

1.  Precedent 

2.  Consideracions 

3.  Conclusió 
 
 
1. Precedent 

 

El mes de febrer es va elaborar un informe favorable a la declaració d‘un conjunt de béns  
immobles de Sant Pere de Vilamajor, a petició de l‘alcalde del municipi. Aquests béns  
estaven inclosos en el POUM aprovat inicialment i amb registre entrada al Consell Comarcal 
núm. 2011/1022. 

 
La petició anava acomponyada d‘un informe tècnic de la Sra. Mercè Jordà Oliveres, Doctora 
en Història per la UB i professora titular d‘Universitat, en situació de professora emèrita, així 
com de les les fitxes corresponents del Catàleg de béns a protegir del POUM de Sant Pere 
de Vilamajor aprovat inicialment. 

 
2. Consideracions 

 
 
2.1. En la relació de béns inclosos en la proposta esmentada hi figurava el Molí de Dalt, 
amb la Fitxa E-33; Can Gras de Dalt, amb la Fitxa E-21 i Can Pau Fiblà, amb la fitxa E-45. 

 
A continuació es detallen la descripció de la Sra. Mercè Jordà, la raó de la serva catalogació 
i la proposta específica de protecció. 

 

 

FITXA E-33 
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E-21 
 

 
 

  

E-45 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
2.2. El grau de protecció proposat per a aquests immobles té en compte que es tracta de 
sòl no urbanitzable segons el planejament vigent, està adaptar i personalitzar a cada 
immoble pretén conservar la volumetria, la tipologia dels edificis i aquells elements més 
destacables arquitectònicament. 
 

 
2.3. El dia 13.05.2011 es va registrar al Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb números 
de registre 2011/3735 i 2011/3736 sengles al—legacions presentades, respectivament, per   
les Senyores Montserrat Castañé Masnou i Josefa Vila Muntal, titulars dels béns 
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especificats suara. En les al—legacions es declara que aquestes edificacions no tenen  
―cap relació amb els valors‖ que especifica l‘article 2 de la Llei de Patrimoni Cultural Català,  
per a la protecció de béns, com ara valors històric, artístic o arquitectònic. 

 
 
3. Conclusió 

 

 

Les al·legacions presentades fan  una  afirmació genèrica sobre absènci  de valor, sense 
cap justificació o descripció dels immobles. Aquest judici de valor no permet contrastar-
ho, o fer-ne argumentacions i valoracions. 

 
Les al·legacions no desmenteixen ni posen en dubte l‘informe tècnic presentat ni, per 
tant, la proposta de protecció de cada fitxa. 

 
Com a conclusió, en definitiva, no s‘han identificat raons, arguments o motius que 

permetin excloure aquestes fitxes de l‘expedient de declaració de BCIL‘s i es proposa 

mantenir-les tal i com es demanava en la petició.‖ 

 
 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. L‘Informe, de 17 de maig de 2011, emès pel senyor Josep Font Sentías, Màster en 
Gestió Cultural, especialitat de Patrimoni, d‘acord amb el qual les al·legacions 
presentades no aporten motius o arguments suficients per excloure de l‘expedient 
de declaració de bé cultural d‘interès local l‘immoble el Molí de Dalt. 
 

2. L‘article 52.4 de la Llei 26/2010, de 3 d‘agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, estableix que mentre estigui obert el 
termini d‘informació pública, qualsevol persona pot formular al·legacions per escrit, 
per qualsevol mitja. Les al·legacions formulades s‘integren en l‘expedient 
administratiu, han d‘ésser valorades expressament i singularment per l‘instructor o 
instructora i, si escau, per l‘òrgan tècnic competent, i poden ésser incorporades a 
la resolució del procediment. Les persones que formulen al·legacions tenen dret a 
conèixer la valoració de què han estat objecte, mitjançant una resposta raonada, 
que pot ésser comuna per a totes les al·legacions que plantegin qüestions 
substancialment iguals.  
 

3. L‘article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, per 
la qual es regula la protecció, conservació, investigació i foment del patrimoni, 
disposa que la competència per a la declaració de béns culturals d‘interès local 
correspon al ple de l‘ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i al 
ple del consell comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants.  
 
Així mateix, aquest mateix article disposa que la declaració s‘ha de dur a terme 
amb la tramitació prèvia de l‘expedient administratiu corresponent, en el qual ha de 
constar l‘informe favorable d‘un tècnic en patrimoni cultural. 

 
4. L‘article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en relació amb l‘article 
17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, en virtut 
dels quals correspon al Ple exercir les altres funcions que expressament li 
assignen les lleis. 
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Per això,  

PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Desestimar les al·legacions presentades per la senyora Josefa Vila Muntal en 

relació amb l‘acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 13 d‘abril 
de 2011, pel qual es va incoar l‘expedient de declaració de béns culturals d‘interès 
local. 
 

2. Notificar aquest acord a les persones interessades.‖ 
 
 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 

II. Proposta de resolució de les al·legacions contra l’expedient de declaració de 
béns d’interès local de Sant Pere de Vilamajor presentades per la senyora 
MCM. 

 
Llegida la proposta de l‘Àrea de Cultura, de 18 de maig de 2011, que és el que 
segueix: 
 

―RELACIÓ DE FETS 

1. El 4 de febrer de 2011, registre d‘entrada del Consell Comarcal número 1022, 
l‘Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va sol·licitar que el Ple del Consell 
Comarcal declarés com a béns culturals d‘interès local un conjunt d‘immobles, 
d‘entre els quals es troben Can Gras d‘Avall i Can Pau Filbà, situats tots dos al 
terme municipal de Sant Pere de Vilamajor. 
 

2. L‘Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va acompanyar la seva sol·licitud de 
documentació gràfica i un Informe tècnic favorable emès per la senyora Mercè 
Jordà Olives, doctora en Història per la Universitat de Barcelona i professora titular 
de la Universitat adscrita al Departament d‘Història i Història de l‘Art de la 
Universitat Rovira i Virgili. 
 
D‘acord amb aquest informe el municipi de Sant Pere de Vilamajor té les seves 
arrels documentades en el segle X, i estava format per un nucli petit envoltat de 
terrenys de cultiu, del qual es mantenen un nombre important d‘edificacions, i un 
entorn de masies disseminades pel territori, la majoria de les quals daten del segle 
XII segons consta de la documentació preservada en els diferents arxius oficials, 
que han estat reformades o rehabilitades en segles posteriors. 
 
D‘entre aquestes masies, l‘informe assenyala els béns immobles Can Gras d‘Avall 
i Can Pau Filbà com a patrimoni municipal que cal protegir. 
 
Pel que fa a Can Gras d‘Avall, la doctora diu que es una masia del segle XV de 
tres pisos de la família II estretament lligada a Can Gras d‘Amunt. Destaca la porta 
d‘entrada que dóna accés al barri, que és de mig punt amb pedres rogenques 
esmoladores. A banda i banda de la porta, i donant tota la volta fins tancar la 
façana principal, trobem les corts en el pis inferior i gairebé soterrades, mentre 
que en el pis superior trobarem la pallissa. A l‘esquerra hi ha el pou. Segons 
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l‘informe, caldrà mantenir el volum aparent, les façanes i la coberta i es 
conservarà l‘estructura bàsica tipològica interna. Es protegeixen específicament el 
porxo, el pou i el pati.   
 
En relació amb l‘immoble Can Pau Filbà s‘apunta que es tracta d‘un edifici de 
dues plantes, del segle XVIII, amb carener paral·lel a la façana principal. És de 
reduïdes dimensions, com correspon a l‘època en què fou construït. Com a 
principals elements a destacar trobem la porta d‘arc de mig punt rebaixat i unes 
finestres adovellades. També hi ha una excel·lent mostra d‘era enrajolada, davant 
mateix de la façana principal. D‘acord amb l‘informe cal protegir la seva tipologia, 
el volum, les façanes i l‘era. 
 

3. El 13 d‘abril de 2011, el Ple del Consell Comarcal va incoar l‘expedient 
administratiu per a la seva catalogació, va sotmetre l‘expedient a informació 
pública per un període de vint dies i va obrir un període d‘audiència pel termini de 
quinze dies a les persones interessades, perquè al·leguessin o presentessin els 
documents i justificacions que creguessin convenients. 

 
4. El 19 d‘abril de 2011, DOGC número 5862, es va publicar l‘anunci referent a 

l‘obertura del període d‘informació pública esmentat a paràgraf anterior i el 21 
d‘abril de 2011 es va publicar en el BOPB. 

 

5. El 13 de maig de 2011, mitjançant escrit registre d‘entrada del Consell Comarcal 
número 3735, la senyora Montserrat Castañé Masnou, propietària dels immobles 
Can Gras d‘Avall i Can Pau Filbà, situats al terme municipal de Sant Pere de 
Vilamajor, va formular al·legacions en relació amb l‘acord del Ple del Consell 
Comarcal, de 13 d‘abril de 2011, pel qual es va incoar l‘expedient de declaració de 
béns culturals d‘interès local, tot demanant que es procedís a excloure els 
esmentats béns de l‘expedient de declaració de béns d‘interès local de Sant Pere 
de Vilamajor.  

 
La senyora Montserrat Castañé Masnou al·lega el següent: 
 
d) Que els immobles Can Gras d‘Avall i Can Pau Filbà són propietat seva, s‘ubica en sòl 

classificat de no urbanitzable. 
e) Que els conjunts edificatoris tenen ús d‘habitatge, consten de cossos amb una planta 

i d‘altres amb dues, que les façanes són a base de mamposteria i les obertures 
conformades amb dovelles de pedra o de maó massís, sense que destaqui cap 
element arquitectònic d‘especial singularitat. 

f) Que els béns en qüestió, per la seva configuració física actual no mantenen cap 
relació amb els valors que especifica l‘article 1.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 

de patrimoni cultural de Catalunya, així com el que estableix l‘article 18 de la mateixa.  

 

6. El 17 de maig de 2011, el senyor Josep Font Sentías, Màster en Gestió Cultural, 
especialitat de Patrimoni, va emetre l‘informe següent: 

 
―INFORME SOBRE LES AL—LEGACIONS PER A LA DECLARACIÓ DE CAN GRAS 

D‟AVALL; CAN PAU FIBLÀ I EL MOLÍ DE DALT DE SANT PERE DE VILAMAJOR 

COM A BÉ CULTURAL D‘INTERÈS LOCAL 

 

Index 
 

1.  Precedent 

2.  Consideracions 

3.  Conclusió 
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1. Precedent 

 

El mes de febrer es va elaborar un informe favorable a la declaració d‘un conjunt de béns  
immobles de Sant Pere de Vilamajor, a petició de l‘alcalde del municipi. Aquests béns  
estaven inclosos en el POUM aprovat inicialment i amb registre entrada al Consell Comarcal 
núm. 2011/1022. 

 
La petició anava acomponyada d‘un informe tècnic de la Sra. Mercè Jordà Oliveres, 
Doctora en Història per la UB i professora titular d‘Universitat, en situació de professora 
emèrita, així com de les les fitxes corresponents del Catàleg de béns a protegir del 
POUM de Sant Pere de Vilamajor aprovat inicialment. 

 
2. Consideracions 

 
 
2.1. En la relació de béns inclosos en la proposta esmentada hi figurava el Molí de Dalt, 
amb la Fitxa E-33; Can Gras de Dalt, amb la Fitxa E-21 i Can Pau Fiblà, amb la fitxa E-
45. 

 
A continuació es detallen la descripció de la Sra. Mercè Jordà, la raó de la serva 
catalogació i la proposta específica de protecció. 

 

 

FITXA E-33 
 

 
 

 
 

E-21 
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E-45 
 

 
 

 
 
 
 
2.2. El grau de protecció proposat per a aquests immobles té en compte que es tracta de 
sòl no urbanitzable segons el planejament vigent, està adaptar i personalitzar a cada 
immoble pretén conservar la volumetria, la tipologia dels edificis i aquells elements més 
destacables arquitectònicament. 
 

 

2.3. El dia 13.05.2011 es va registrar al Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb   
números de registre 2011/3735 i 2011/3736 sengles al—legacions presentades,   
respectivament,   per   les   Senyores   Montserrat Castañé Masnou i Josefa Vila Muntal, 
titulars dels béns especificats suara. En les al—legacions es declara  que aquestes 
edificacions no tenen  ―cap  relació amb  els  valors‖  que  especifica  l‘article  2  de  la  Llei  
de  Patrimoni  Cultural Català,  per  a  la  protecció  de  béns,  com  ara  valors  històric,  
artístic  o arquitectònic. 

 
 
3. Conclusió 

 

 

Les al—legacions presentades fan  una  afirmació genèrica  sobre absència  de valor, 
sense cap justificació o descripció dels immobles. Aquest judici de valor no permet 
contrastar-ho, o fer-ne argumentacions i valoracions. 

 
Les al—legacions no desmenteixen ni posen en dubte l‘informe tècnic presentat ni, per 
tant, la proposta de protecció de cada fitxa. 

 
Com a conclusió, en definitiva, no s‘han identificat raons, arguments o motius que 

permetin  excloure  aquestes  fitxes  de  l‘expedient  de  declaració  de  BCIL‘s  i  es 

proposa mantenir-les tal i com es demanava en la petició.‖ 
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FONAMENTS DE DRET 

 
1. L‘Informe, de 17 de maig de 2011, emès pel senyor Josep Font Sentías, Màster en 

Gestió Cultural, especialitat de Patrimoni, d‘acord amb el qual les al·legacions 
presentades no aporten motius o arguments suficients per excloure de l‘expedient 
de declaració de bé cultural d‘interès local els immobles Can Gras d‘Avall i Can 
Pau Filbà. 
 

2. L‘article 52.4 de la Llei 26/2010, de 3 d‘agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, estableix que mentre estigui obert el 
termini d‘informació pública, qualsevol persona pot formular al·legacions per escrit, 
per qualsevol mitja. Les al·legacions formulades s‘integren en l‘expedient 
administratiu, han d‘ésser valorades expressament i singularment per l‘instructor o 
instructora i, si escau, per l‘òrgan tècnic competent, i poden ésser incorporades a 
la resolució del procediment. Les persones que formulen al·legacions tenen dret a 
conèixer la valoració de què han estat objecte, mitjançant una resposta raonada, 
que pot ésser comuna per a totes les al·legacions que plantegin qüestions 
substancialment iguals.  
 

3. L‘article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, per 
la qual es regula la protecció, conservació, investigació i foment del patrimoni, 
disposa que la competència per a la declaració de béns culturals d‘interès local 
correspon al ple de l‘ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i al 
ple del consell comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants.  
 
Així mateix, aquest mateix article disposa que la declaració s‘ha de dur a terme 
amb la tramitació prèvia de l‘expedient administratiu corresponent, en el qual ha de 
constar l‘informe favorable d‘un tècnic en patrimoni cultural. 

 
4. L‘article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en relació amb l‘article 
17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, en virtut 
dels quals correspon al Ple exercir les altres funcions que expressament li 
assignen les lleis. 

 
Per això,  
 

PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Desestimar les al·legacions presentades per la senyora Montserrat Castañé 

Masnou en relació amb l‘acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
de 13 d‘abril de 2011, pel qual es va incoar l‘expedient de declaració de béns 
culturals d‘interès local. 
 

2. Notificar aquest acord a les persones interessades.‖ 
 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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III. Proposta de declaració de béns cultural d’interès local de Sant Pere de 
Vilamajor. 

 
Llegida la proposta de l‘Àrea de Cultura, de 18 de maig de 2011, que és el que 
segueix: 
 

―RELACIÓ DE FETS 

 

1. El 13 d‘abril de 2011, el Ple del Consell Comarcal va incoar l‘expedient 
administratiu per a la catalogació dels béns que es relacionen a continuació: 
 
 

SITUATS AL NUCLI -a- ELEMENTS 

-a2 Muralla del recinte Jussà 

-a4 Muralla del recinte Sobirà 

-a5 Pujada al recinte Sobirà 

-a6 Torre Negra- La Torreta 

-a7 Cal Ferrer de Dalt 

-a8 Cal Gorro 

-a10 Cal Menut 

-a11 Can Vila 

-a12 Església de sant Pere 

-a14 Pont Vell de Vilamajor 

ELEMENTS DISSEMINATS -b- ELEMENTS 

-b3 Can Derrocada 

-b4 Can Llinars 

-b7 El Molí de Dalt 

-b8 Can Ribes 

-b9 El Cortés 

-b10 Can Gras d‘Avall 

-b12 Can Parera de Canyes 

-b13 Can Parera de Canyes, Molí 

-b14 Can Pau Filbà 

-b15 Can Planell 

-b18 Can Besa de Santa Susanna 

-b19 El Samont 

-b20 Capella de Santa Susanna 

-b21 Ermita de Sant Elies 

 
Així mateix, va sotmetre l‘expedient a informació pública per un període de vint 
dies i va obrir un període d‘audiència pel termini de quinze dies a les persones 
interessades, perquè al·leguin o presentin els documents i justificacions que 
creguin convenients. 

 
2. El 19 d‘abril de 2011, DOGC número 5862, es va publicar l‘anunci referent a 

l‘obertura del període d‘informació pública esmentat a paràgraf anterior i el 21 
d‘abril de 2011 es va publicar en el BOPB. 
 

Durant el termini d‘informació pública s‘han presentat al·legacions a la declaració 
de bé cultural d‘interès local dels béns següents: 

 
BÉ PERSONA DATA  REGISTRE 

D’ENTRADA 

Can Gras d‘Avall Sra Montserrat Castañé Masnou 13/05/2011 3735 
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Can Pau Filbà Sra Montserrat Castañé Masnou 13/05/2011 3735 

El Molí de Dalt Sra Josefa Vila Muntal 13/05/2011 3736 

 

Aquestes al·legacions han estat resoltes per aquest Ple en sentit desestimatori. 
 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. L‘article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, per 
la qual es regula la protecció, conservació, investigació i foment del patrimoni, 
disposa que la competència per a la declaració de béns culturals d‘interès local 
correspon al ple de l‘ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i al 
ple del consell comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants.  
 
Així mateix, aquest mateix article disposa que la declaració s‘ha de dur a terme 
amb la tramitació prèvia de l‘expedient administratiu corresponent, en el qual ha de 
constar l‘informe favorable d‘un tècnic en patrimoni cultural. 

 
2. L‘article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en relació amb l‘article 
17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, en virtut 
dels quals correspon al Ple exercir les altres funcions que expressament li 
assignen les lleis. 

Per això,  
 

PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Declarar com a bé cultural d‘interès local els béns situats al terme municipal de 

Sant Pere de Vilamajor que es relacionen a continuació, d‘acord amb la protecció 
que s‘especifica: 

 
SITUATS AL 
NUCLI -a- 

ELEMENTS DESCRIPCIÓ DE LA PROTECCIÓ 

-a2 Muralla del recinte Jussà La muralla es protegeix de forma integral en els trams on és visibles (carrer de la Dàlia 
i jardí de la casa Miquel Cortés). De l‘altre tram, no conservat, es respectarà el seu 
traçat. Cal conservar l‘ambient del bé, evitant mobiliaris, cartells, paviments, etc que el 
malmetin. 
Protecció total: entorn 

-a4 Muralla del recinte Sobirà La muralla es protegeix de forma integral i es prohibeix qualsevulla nova construcció a 
l‘àrea marcada com a espai lliure de conservació. Cal conservar l‘ambient del bé, 
evitant mobiliaris, cartells, paviments, etc que el malmetin. 
Protecció total: entorn 

-a5 Pujada al recinte Sobirà L‘àmbit de protecció inclou la muralla, la pròpia pujada i l‘espai que ocupava el fossat 
paral·lel, avui dessecat i ocultat per la urbanització de d‘indret. Cal conservar l‘ambient 
del bé, evitant mobiliaris, cartells, paviments, etc que el malmetin. 
Protecció total: entorn 

-a6 Torre Negra- La Torreta Les restes de murs es protegeixen de forma integral, tota l‘àrea es protegeix 
arqueològicament i es prohibeix nova construcció a l‘àrea marcada d‘influència del 
jaciment 

-a7 Cal Ferrer de Dalt Es protegeix l‘arquitectura de l‘edifici original, el tram de muralla i els seus elements 
ornamentals, a excepció de la xemeneia. Els annexos no poden augmentar de volum 
però si ser substituïts per volums similars, amb materials d‘acabat de façanes i coberta 
igual que l‘edifici principal. 
Protecció parcial: volum, coberta, façanes i elements espec. 

-a8 Cal Gorro La protecció afecta l‘arquitectura de l‘edifici original i la seva ampliació. També es 
protegeix el pati (el buit marcat, no el paviment) i la muralla que el suporta. Es pot 
ampliar l‘edifici cap a la muralla nord, amb una alçada limitada per la prolongació del 
pla inclinat de la coberta existent. 
Protecció parcial: volum, coberta i façanes 



48 

 

-a10 Cal Menut Es protegeix l‘arquitectura de l‘edifici original, els trams de muralla (façana posterior) i 
els elements ornamentals i decoratius (portals, finestrals...). els annexos no es 
protegeixen amb l‘excepció del tram de la muralla antiga. No es permet la modificació 
no ampliació del volum actual. En cas que pel mal estat de conservació no es 
poguessin recuperar o restaurar elements, es reconstruiran fidelment als elements 
originals. 
Usos admesos: habitatge unifamiliar, docent, comercial només en planta baixa i 
oficines i serveis 
Protecció parcial: volum, coberta i façanes 

-a11 Can Vila La protecció afecta l‘arquitectura original de l‘edifici i els seus elements ornamentals i 
decoratius de la torre. No es permet la modificació del volum actual. No es pot 
augmentar ni sostre ni volum. En cas de que pel mal estat de conservació no es 
poguessin recuperar o restaurar elements originals, es reconstruiran fidelment a 
l‘original. L‘edifici i una àrea de 30m de radi al seu voltant té la protecció de jaciment 
arqueològic, es remet a l‘art. 14 de la normativa del catàleg que forma part de 
l‘expedient.  
Usos admesos: habitatge unifamiliar, docent, comercial només en planta baixa i 
oficines i serveis 
Protecció parcial: volum, coberta i façanes 

-a12 Església de sant Pere La protecció afecta a la totalitat de l‘edifici i no s‘admet expressament cap augment de 
volum.  
Ús admès: equipament sociocultural i religiós  
Protecció total: volum, coberta, façanes, elements espec. I entorn 

-a14 Pont Vell de Vilamajor La protecció afecta al pont original d‘arc de mig punt però no a l‘ampliació del pont 
amb bigues de formigó de finals del segle XX ni a les baranes de maó i serralleria 
actual. 
Protecció parcial: volum, façanes i elements espec. 

ELEMENTS 
DISSEMINATS -
b- 

ELEMENTS  

-b3 Can Derrocada L‘edifici i una àrea de 30 m de radi al seu voltant té la protecció de jaciment 
arqueològic, es remet a l‘art. 14 de la normativa del catàleg inclòs a l‘expedient 
Protecció parcial: volum, coberta, façanes, elements espec. 

-b4 Can Llinars Es protegeix integralment l‘habitatge, per conservar totes les seves característiques 
tipològiques i constructives en conjunt i també pel seu valor històric, de gran 
rellevància. A més té un element de gran valor, el rellotge de sol de la façana principal. 
Es protegeixen també elements de l‘entorn, com els pous del jardí. L‘edifici i una àrea 
de 30m de radi al seu voltant té la protecció de jaciment arqueològic, es remet a l‘art. 
14 de la normativa del catàleg inclòs a l‘expedient. 
Protecció parcial: volum, coberta, façanes, elem.especif., entorn 
 

-b7 El Molí de Dalt Es protegeix la tipologia de l‘edifici i elements específics: l‘arc rebaixat de la porta 
d‘entrada, els ràfecs, les finestres caracterítiques i la roda de molí que s‘ha reciclat per 
a ser utilitzada com a replà d‘arrencada de l‘escala de la part lateral dreta. L‘edifici i 
una àrea de 30 m de radi al  seu voltant té la protecció de jaciment arqueològic, es 
remet a l‘art. 14 de la normativa del catàleg inclòs a l‘expedient 
Protecció parcial: volum, coberta, façanes, elem.especif., entorn 
 

-b8 Can Ribes Protecció integral de l‘habitatge, ja que tot i haver patit reformes s‘han mantingut 
elements de la construcció que tene un valor històric i arquitectònic. 
Es protegeixen també elements de l‘entorn:pou, i  l‘era. 
L‘edifici i una àrea de 30 m de radi al seu voltant té la protecció de jaciment 
arqueològic, es remet a l‘art. 14 de la normativa del catàleg inclòs a l‘expedient 
Protecció parcial: volum, coberta, façanes, elem.especif., entorn 

-b9 El Cortés Caldrà mantenir el volum aparent i, a més a més, es conservarà l‘estructura bàsica 
tipològica interna. Es protegeix especialemtn el porxo i la font del Cortés. 
L‘edifici i una àrea de 30 m de radi al seu voltant té la protecció de jaciment 
arqueològic, es remet a l‘art. 14 de la normativa del catàleg inclòs a l‘expedient 
Protecció parcial: volum, coberta, façanes, elem.especif., entorn 

-b10 Can Gras d‘Avall Caldrà mantenir el volum aparent, les façanes i la coberta i es conservarà l‘estructura 
bàsica tipològica interna. Es protegeixen específicament el porxo, el pou i el pati. 
L‘edifici i una àrea de 30 m de radi al seu voltant té la protecció de jaciment 
arqueològic, es remet a l‘art. 14 de la normativa del catàleg inclòs a l‘expedient 
Protecció parcial: volum, coberta, façanes 

-b12 Can Parera de Canyes Es protegeixen el volum, les façanes, la coberta i la tipologia de l‘edifici principal. Es 
protegeixen també el molí hidràulic antic, el barri de grans dimensions que relaciona la 
casa amb les estances properes (quadra, pallissa i molí, que també es protegeixen) i 
una bassa que recull aigua de la riera de Vilamajor. 
L‘edifici i una àrea de 30 m de radi al seu voltant té la protecció de jaciment 
arqueològic, es remet a l‘art. 14 de la normativa del catàleg inclòs a l‘expedient 
Protecció parcial: volum, coberta, façanes, elem.especif., entorn 

-b13 Can Parera de Canyes, 
Molí 

Es protegeix també la bassa.  
L‘edifici i una àrea de 30 m de radi al seu voltant té la protecció de jaciment 
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arqueològic, es remet a l‘art. 14 de la normativa del catàleg inclòs a l‘expedient 
Protecció parcial: volum, coberta, façanes, elem.especif. 

-b14 Can Pau Filbà Es protegeix la seva tipologia, el volum, les façanes i l‘era. 
Protecció parcial: volum, façanes i elements espec. 

-b15 Can Planell Es protegeix la tipologia, el volum, la coberta i les façanes de l‘edifici, així com el pou i 
la bassa situada a ponent.  
L‘edifici i una àrea de 30 m de radi al seu voltant té la protecció de jaciment 
arqueològic, es remet a l‘art. 14 de la normativa del catàleg inclòs a l‘expedient 
Protecció parcial: volum, coberta, façanes, elem.especif. 

-b18 Can Besa de Santa 
Susanna 

Es protegirà tipològicament l‘edifici. Es protegirà també el portal i els brancals de 
pedra i les llindes treballades de les finestres de la façana principal. 
Protecció parcial: volum, coberta, façanes i elements espec. 

-b19 El Samont Es protegeix el volum, les façanes, la coberta la tipologia estructural de la masia 
original i els seus elements característics. 
Protecció parcial: volum, coberta, façanes 

-b20 Capella de Santa Susanna Es protegeix tot el conjunt, incloent el cementiri. 
L‘edifici i una àrea de 30 m de radi al seu voltant té la protecció de jaciment 
arqueològic, es remet a l‘art. 14 de la normativa del catàleg inclòs a l‘expedient 
Protecció parcial: volum, coberta, façanes, elem.especif.i l‘entorn 

-b21 Ermita de Sant Elies Es protegeix el seu volum, les façanes originals i el terra ceràmic. 
L‘edifici i una àrea de 30 m de radi al seu voltant té la protecció de jaciment 
arqueològic, es remet a l‘art. 14 de la normativa del catàleg inclòs a l‘expedient 
Protecció parcial: volum, façanes, elem.especif. 

 
2. Notificar aquest acord al Departament de Cultura, a l‘Ajuntament de Sant Pere de 

Vilamajor i a les persones interessades. 
 

3. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.‖ 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 

IV. Proposta d’aprovació del Compte general de l’exercici 2010. 
 
Llegida la proposta de l‘Àrea de Personal i Hisenda, de 18 de maig de 2011, que és el 
que segueix: 

“RELACIÓ DE FETS 

 
1. L‘11 d‘abril de 2011, el senyor Francesc Aragón i Sánchez, interventor general, va 

emetre informe detallat sobre el Compte General del pressupost de l‘exercici 2010 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, següent:  

 
1.Normativa aplicable i tramitació 
 
Les entitats locals, els seus organismes autònoms i les societats de capital íntegre o 
majoritàriament municipal estan sotmeses al règim de comptabilitat pública i obligades a 
retre comptes de les seves operacions. 
 
A nivell normatiu, aquesta obligació està establerta en les següents disposicions: 
 
1.1.Hisendes locals 
 
1.1.1.Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals. 
Articles 191 a 193, respecte de la liquidació del pressupost i 
Articles 208 a 212, respecte del compte general 
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1.1.2.RD 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de 
la llei 39/1988, en matèria de pressupostos, que denominarem reglament pressupostari. 
 
Articles 89 a 105, relatius a la liquidació dels pressupostos. 
 
1.1.3.Instrucció de comptabilitat per a l'Administració local, aprovada per Ordre 
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la instrucció del model de 
comptabilitat pública. 
 
Regles 97 a 104, relatives al Compte General. 
 
1.1.4 Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local, annex a la 
ICAL, per tot allò que encara sigui vigent per no contradir la Instrucció actualment vigent. 
 
1.2 Normativa i tramitació 
 
D'acord amb els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, articles del 206 al 212 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, 56 de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya 8/1987 de 15 
d'abril i altres disposicions concordants, els estats i comptes de l'Entitat local els retrà el 
president de la corporació abans del dia 15 de maig de l'exercici següent a què 
correspongui. 
 
Aquests comptes seran redactats per l'Interventor i es sotmetran, juntament amb tots els 
seus justificants, a informe de la Comissió Especial de Comptes, abans del primer de juny, 
la qual estarà constituïda per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. 
El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament o en 
nombre igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat 
(article 56 de la Llei 8/1987, de 2 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya). 
 
Els Comptes generals i la documentació complementària restarà a disposició dels membres 
de la Comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim, 15 dies abans de la 
primera reunió (article 98.3 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya). Es 
podran efectuar reunions preparatòries si el president ho acorda o si ho demana una quarta 
part, almenys, del nombre legal de membres de la Comissió. 
 
Pel que fa a la documentació que es posarà a disposició de la Comissió Especial de 
Comptes, cal fer una interpretació conjunta dels articles 56 i 98 de la Llei 8/1987, la regla de 
la ICAL i l'article 15 del ROF i RJ. 
 
La Comissió Especial, després d'examinar els comptes i els seus justificants, n'emetrà 
dictamen. Tant els Comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats al 
públic durant un termini de quinze dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies més es 
puguin presentar per escrit totes les objeccions i observacions que es considerin oportunes. 
Si es formulen reclamacions, la Comissió Especial les examinarà i n'emetrà un nou informe. 
 
Finalment, els Comptes acompanyats de tots els justificants i els dictàmens de la Comissió 
executiva, se sotmetran a l'aprovació del Ple de la corporació. L'acord d'aprovació haurà de 
ser adoptat per majoria simple dels membres presents, abans del dia 1 d'octubre. 
 
Un cop aprovat el Compte General, es trametrà una còpia de l'expedient a la Sindicatura de 
Comptes, per a la seva fiscalització, abans del 15 d'octubre. 
 
Un cop aprovat el Compte General, es trametrà una còpia de l'expedient a la Sindicatura de 
Comptes, per a la seva fiscalització, abans del 15 d'octubre. 
 
2.Contingut 
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De conformitat amb la normativa aplicable, el Compte General de l'exercici de 2010 estarà 
integrat pels comptes del Consell Comarcal. Atès que el Consell Comarcal no té altres ens 
dependents no haurà de retre els comptes en consolidació, composant els comptes 
comarcals únicament els de l‘entitat comarcal. 
 
2.1Estructura del compte dels ens amb règim pressupostari 
El Consell ha de realitzar les seves operacions econòmiques i financeres en el marc del 
pressupost anual aprovat pel Ple. L'estructura dels seus Comptes Generals serà la 
següent: 
 
2.1.1.Comptes i estats comptables. 

 Liquidació del pressupost 

 Balanç de situació 

 Comptes de resultats 

 Memòria 
 
2.1.1.1Documentació complementària 
 
La que s'estableix a la regla 101 de la Instrucció del model normal de comptabilitat pública. 
 
3. Informe de la Intervenció 
 
3.1Compte general del Consell Comarcal  
 
El compte general del Consell Comarcal ha d'estar integrat per la documentació que s'ha 
referit anteriorment, pertanyent a l'àmbit de la comptabilitat pressupostària i al de la 
comptabilitat financera, de la que convé destacar: 
 
De la comptabilitat pressupostària 

 Liquidació del pressupost 
De la comptabilitat finacera 

 Balanç de situació a 31 de desembre de 2010 

 Compte de resultats a la mateixa data 

 Memòria 
3.2.1 Liquidació pressupostària 
 
La liquidació va ser aprovada per Decret de Gerència de data 4 d'abril de 2011 i, s'ha de 
donar compte al Ple del Consell Comarcal el proper 13 d'abril, segons el detall següent: 
 

 Resultat pressupostari 
 

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL  
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  
Exercici de 2010  

 
CONCEPTES 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

A)  Operacions corrents -855.105,03 € 
B)  Altres operacions no financeres -37.602,45 € 
1. Total operacions no financeres (a + b) -892.707,48 € 
2. Actius Financers 0,00 € 
3. Passius Financers 0,00 € 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 

 
 -892.707,48 € 

 
AJUSTOS 

 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

243.894,46 € 

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 952.058,59 € 
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 335.466,12 € 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT -32.220,55 € 

 

 Romanent de tresoreria 
 
ROMANET DE TRESORERIA  
Exercici 2010  
Fons Líquids tresoreria a 31-12 1.327.641,86 € 
Drets pendents de cobrament 11.506.477,61 € 
Obligacions pendents de cobrament 11.847.420,49 € 
Romanent de Tresoreria Total 986.698,98 € 
Saldos dubtós cobrament 74.437,04 € 
Excés de finançament afectat 630.826,35 € 
Romanent de tresoreria per a despeses generals 281.435,59 € 

 
3.2.2.Balanç de situació 
 
El balanç de situació a 31 de desembre, agregat a nivell de subgrup comptable, presenta la 
següent informació. Segons la normativa aplicable, el balanç de situació reflecteix la 
situació dels actius segons el grau de disponibilitat i dels passius segons el grau 
d'exigibilitat. 
 

BALANÇ DE SITUACIÓ DEL CONSELL COMARCAL A 31-12-2010 2010 
ACTIU  

Inversions destinades a l'ús general 1.123.244,75 € 
Immobilitzacions immaterials 0,00 € 
Immobilitzacions materials 12.034.818,70 € 
Inversions gestionades 0,00 € 
Patrimoni públic del sòl 0,00 € 
Inversions financeres permanents 0,00 € 
Deutors 11.432.871,93 € 
Inversions financeres temporals 149,38 € 
Tresoreria 1.327.641,86 € 
TOTAL GENERAL 25.918.726,62 € 

PASSIU  

Patrimoni 14.637.168,28 € 
Reserves 0,00 € 
Resultats d'exercicis anteriors 409.945,95 € 
Resultats de l'exercici -980.744,68 € 
Altres deutes a llarg termini 0,00 € 
Altres deutes a curt termini 108.427,27 € 
Creditors 11.743.929,80 € 
TOTAL GENERAL 25.918.726,62 € 

 
3.2.3 Compte de resultats de l'exercici 
 
El compte de resultats de l'exercici quantifica el resultat econòmic per agregació dels 
diferents resultats parcials que es puguin donar, com el resultat per operacions corrents de 
l'exercici, més els resultats extraordinaris i les modificacions d'obligacions i drets d'exercicis 
tancats. 
 
El resultat de l'exercici ha estat un desestalvi de -980.744,68 euros. 
 
3.2.3.1.Despeses 
 
COMPTE DE RESULTATS DEL CONSELL COMARCAL A 31-12-2010 2010 

DESPESES  

Aprovisionaments 0,00 € 
Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials 10.697.708,74 € 
Despeses financeres i assimilables 5.657,37 € 
Transferències i subvencions 14.611.650,42 € 
Pèrdues i despeses extraordinàries -226.981,79 € 
ESTALVI 0,00 € 
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3.2.3.2.Ingressos 
 
COMPTE DE RESULTATS DEL CONSELL COMARCAL A 31-12-2010 2010 

INGRESSOS  

Vendes i prestacions de serveis 3.945,59 € 
Ingressos de gestió ordinaria 201.712,62 € 
Altres ingressos de gestió ordinaria 34.581,53 € 
Transferències i subvencions 23.867.050,32 € 
Guanys i ingressos extraordinaris 0,00 € 
DESESTALVI -980.744,68 € 

 
4.Conclusions 
 
Quant al contingut dels esmentats comptes, la Intervenció posa de manifest que, en termes 
generals, s'ha seguit el que disposen els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i capítols 1r., 2n. i 3r. del títol  IV de la Instrucció de Comptabilitat per a 
l'Administració local per Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre. 
 
A la vista del Compte General, la Intervenció n'informa favorablement la formació. 
 
La qual cosa posa de manifest als efectes oportuns. 

 
2. El 13 d‘abril de 2011, la Comissió Especial de Comptes va dictaminar: 

 
Primer. Informar favorablement el Compte General de l‘exercici 2010, integrat per 
l‘estat i documents comptables. 
 
Segon. Mitjançant l‘edicte en el BOP i en el tauler d‘anuncis del Consell, el Compte 
General restarà exposat al públic durant un termini de 15 dies, a fi que durant 
aquest temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les 
esmenes i les observacions oportunes, que seran resoltes per la pròpia Comissió 
Especial de Comptes. 
 
Si durant el termini esmentat no es presenta cap reclamació, s‘entendrà elevat a 
definitiu el dictamen de la Comissió Especial de Comptes sense necessitat de ser 
informat novament. 

 
3. El Compte General de l‘exercici 2010 junt amb l‘informe de la Comissió Especial de 

Comptes s‘exposà al Públic en el tauler d‘anuncis del Consell Comarcal i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 25 d‘abril de 2011. Aquest es va 
exposar al públic durant el termini reglamentari, sense que es presentés cap 
al·legació ni reclamació al respecte. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. L‘article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que per l‘aprovació del 
Compte General, aquest s‘haurà d‘acompanyar dels informes de la Comissió 
Especial de Comptes i de les reclamacions i esmenes formulades, sotmetent-se el 
al Ple de la corporació, perquè, en el seu cas, pugui ser aprovat abans del dia 1 
d‘octubre.  
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2. L‘article 14.2 e) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon  al 
Ple aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes.  

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple del Consell Comarcal que acordi:  
 
1. Aprovar el Compte General de l‘exercici 2010, integrat pels estats comptables i la 

memòria que s‘inclouen. 
 

2. Trametre aquest acord a la Sindicatura de Comptes, d‘acord amb el conveni signat 
entre la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Cuentas per a la coordinació del 
retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats locals, abans del 15 
d‘octubre, d‘acord amb l‘article 223 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 

 
 

V. Proposta de modificació de les bases que regeixen la convocatòria per a la 
selecció i provisió dels llocs de treball inclosos a l’oferta pública d’ocupació 
de l’any 2011. 

 
Llegida la proposta de l‘Àrea de Personal i Hisenda, de 18 de maig de 2011, que és el 
que segueix: 

 
―RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 17 de novembre de 2010, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el 

pressupost general d‘ingressos i despeses per a l‘exercici 2011, 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 de 24 novembre de 2010, 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, de 31 de desembre de 2010. 

 
Així mateix, s‘ha publicat íntegrament la plantilla de llocs de treball en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5790, de 5 de gener de 2011. 

 
2. El 16 de febrer de 2011, el Ple del Consell Comarcal va aprovar l‘oferta pública 

d‘ocupació per l‘any 2011. Una de les places que configuren l‘oferta és un tècnic 
de gestió de Secretari, el règim de distribució del qual és torn lliure.  
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3. El 13 d‘abril de 2011, el Ple del Consell Comarcal va aprovar Bases i annexos que 
regeixen la convocatòria de les proves selectives per a la selecció i provisió de 
personal. En les esmentades bases s‘ha detectat un error material en l‘epígraf 1 a). 
El règim de distribució de la plaça de tècnic de gestió adscrita a Secretaria que 
consta com a promoció interna no es correspon amb el règim de distribució aprovat 
en l‘oferta pública d‘ocupació de 2011 per aquesta plaça. Per això, cal esmenar 
aquest error i adequar el contingut de les Bases a l‘oferta pública d‘ocupació.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 

1. 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. 
 

2. 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, que regula la 
rectificació dels errors materials. 

 
3. 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. Modificar l‘epígraf 1 a) de les Bases que regeixen la convocatòria de les proves 

selectives per a la selecció i provisió de personal essent el règim de distribució de 
la plaça de tècnic de gestió adscrit a Secretaria el de torn lliure, d‘acord amb la 
oferta pública d‘ocupació de 2011. 
 

2. Publicar la modificació de 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 la proposta per assentiment dels 25 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 

VI. Proposta de resolució del recurs de reposició presentat per la senyora RBG. 
 
Llegida la proposta de l‘Àrea de Polítiques Socials, de 18 de maig de 2011, que és el 
que segueix: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
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1. La concreció de les prestacions que corresponen per aplicació de la Llei 39/2006, 
del 14 de desembre, de promoció de l‘autonomia personal i atenció a les persones 
en situació de dependència es fa per mitjà del Programa individual d‘atenció 
d‘acord amb el que estableix l‘article 29 d‘aquest text normatiu.  
 

2. El 26 de novembre de 2007 el Departament d‘Acció Social i Ciutadania dicta una 
resolució corresponent al Programa individual d‘atenció de la senyora Rosa 
Borrallo Gamero. En aquesta resolució consten 20 hores al mes de servei d‘atenció 
domiciliària i una prestació econòmica familiar/no professionals de tres-cents 
noranta euros. La periodicitat proposada per a la revisió del Programa individual 
d‘atenció és cada sis mesos.  

 
3. El 23 de setembre de 2008, la senyora Rosa Borrallo Gamero amb DNI núm. 

46.213.394-T.presenta una sol·licitud de servei d‘atenció domiciliària a l‘Ajuntament 
de Montornès del Vallès, registre d‘entrada 8944. 

 
4. El 23 d‘octubre de 2008 l‘Ajuntament de Montornès del Vallès notifica al Consell 

Comarcal, registre d‘entrada núm. 7.847, la proposta de servei d‘atenció 
domiciliària feta per aquest Ajuntament en relació amb la senyora Rosa Borrallo 
Gamero. La proposta de servei conté 40 hores mensuals de servei de cura de la 
persona i de la llar, de les quals la meitat corresponen al Programa individual 
d‘atenció en aplicació de la normativa de dependència i l‘altra meitat són 
proposades per l‘Ajuntament al marge d‘aquesta normativa. 
 

5. El 27 d‘octubre de 2008 es dicta el Decret de Gerència núm. 278/2008 que acorda 
atorgar la prestació del servei d‘atenció domiciliària a la senyora Rosa Borrallo 
Gamero d‘acord amb les condicions de prestació següents:  
 
Tipus de servei: servei de cura de la persona i de la llar. 
Intensitat de prestació: 10 hores de servei setmanals.  
 
L‘esmentat Decret estableix que la concessió d‘aquest servei es condiciona a la 
signatura del corresponent contracte assistencial amb la persona beneficiària, que 
es signa amb posterioritat i que estableix al seu pacte vuitè la durada del contracte 
com a indefinida i un procediment de revisió de la valoració del cas en qualsevol 
moment durant el termini de prestació del servei.  
 

6. El 27 d‘octubre de 2010, el Programa per a l'impuls i l'ordenació de promoció de 
l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb dependències del 
Departament d‘Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya valida la 
modificació de l‘acord PIA de la senyora Rosa Borrallo Gamero. La prestació del 
servei d‘atenció domiciliària passa a ser de 8 hores al mes i és efectiva des de l‘1 
de març de 2010. S‘estableix també una proposta de prestació econòmica de dos-
cents divuit euros amb vuitanta-dos cèntims. La periodicitat proposada pel 
seguiment és cada dotze mesos.  
 

7. El 12 de febrer de 2010, número de registre d‘entrada del Consell Comarcal 1225, 
l‘Ajuntament de Montornès del Vallès notifica el full de revisió i valoració periòdica 
de l‘expedient corresponent a la senyora Rosa Borrallo Gamero i proposa la 
continuïtat del servei amb les modificacions d‘horaris i intensitats següents:  

 
Total d‘hores setmanals: 2 Freqüència setmanal: 2 cops a la setmana.  
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8. El 16 de febrer de 2010 es dicta el Decret de Gerència núm. 86/2010 que acorda 
modificar la prestació del servei d‘atenció domiciliària reduint la intensitat de 
prestació del servei que passa a ser de dues hores setmanals amb una freqüència 
de dos cops a la setmana.  
 

9. El 20 d‘octubre de 2010, el senyor Valeriano Rubio Delgado, com a representant 
de la senyora Rosa Borrallo Gamero, presenta un escrit al Consell Comarcal, núm. 
de registre d‘entrada 7.318,  en què sol·licita al president del Consell Comarcal que 
acordi l‘immediat compliment del contracte assistencial per a la prestació del servei 
d‘atenció domiciliària i acordi el restabliment de l‘horari i intensitat de la prestació 
pactada en el pacte quart del contracte.  

 
10. El 30 de desembre de 2010, núm. de registre de sortida 2010/7720, el gerent del 

Consell Comarcal, respon a aquest escrit i informa que si bé és cert que no ha 
rebut cap comunicació per escrit de la modificació de la prestació del servei, consta 
que personal de serveis socials municipals, mitjançant visita domiciliària l‘11 de 
gener de 2010, els va informar de la reducció de les hores de servei per motius de 
disponibilitat pressupostària. També es fa constar que s‘ha visitat el domicili el 20 
d‘abril i el 24 de maig de 2010 amb la finalitat de signar el contracte de la 
modificació de la prestació del servei, encara pendent a dia d‘avui.  
 
En relació amb les hores que corresponen per aplicació de la normativa 
dependència, se l‘informa que el 27 d‘octubre de 2010 davant del desacord amb la 
reducció del servei, s‘ha fet la modificació del Programa individual d‘atenció per 
ofici, amb l‘horari de prestació actual.  

 
11. El 3 de febrer de 2011, la senyora Rosa Borrallo Gamero, va presentar un recurs 

d‘alçada contra l‘escrit del gerent del Consell Comarcal amb número de registre de 
sortida 2010/7720, en el qual sol·licitava al Ple del Consell Comarcal que anul·lés, 
revoqués i deixés sense efecte aquest escrit i acordés el compliment immediat del 
contracte assistencial per a la prestació del servei d‘atenció domiciliària i el 
restabliment immediat de l‘horari i intensitat de la prestació que preveu el pacte 
quart del contracte amb dues hores diàries seguides de dilluns a divendres.  
 

12. El 13 d‘abril de 2011, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va resoldre 
aquest recurs d‘alçada en sentit desestimatori. Aquesta resolució es va notificar a 
la part recurrent. 

 
13. El 18 de maig de 2011, registre d‘entrada del Consell Comarcal número 3848, la 

senyora Rosa Borrallo Gamero ha interposat recurs de reposició contra la resolució 
del Ple del Consell Comarcal de 13 d‘abril de 2011, esmentada al paràgraf anterior. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El 13 d‘abril de 2011, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va resoldre el  

recurs d‘alçada contra l‘escrit del gerent del Consell Comarcal amb número de 
registre de sortida 2010/7720 en sentit desestimatori. Aquesta resolució es va 
notificar a la part recurrent. No obstant això, el peu de la notificació de la resolució 
contenia la previsió de la possibilitat d‘interposició d‘un recurs de reposició davant 
de l‘òrgan que l‘havia dictat en el termini d‘un mes a comptar des del dia de la 
recepció de la notificació. En aquest sentit, s‘ha d‘admetre un error en el peu de la 
notificació ja que en cap cas, d‘acord amb l‘article 115.3 de la Llei 30/1992, de 26 
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de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú, contra la resolució 
d‘un recurs d‘alçada pot haver-hi cap altre recurs administratiu. Malgrat això, 
considerant que s‘ha comès un error en aquesta notificació, es vol resoldre el 
recurs de reposició presentat per no deixar en indefensió a la part interessada. 
 

2. El recurs de reposició presentat conté els mateixos elements de judici que el recurs 
precedent. Així doncs, per a poder resoldre aquest recurs cal distingir els dos tipus 
d‘hores que hi ha en relació amb la prestació del servei d‘ajuda a domicili. En 
aquest sentit, s‘ha de diferenciar les hores que corresponen en virtut de la 
normativa de dependència de les hores que resten al marge d‘aquesta.  
La determinació de les hores de dependència es du a terme per mitjà del 
Programa individual d‘atenció, d‘acord amb el que estableix l‘article 29 de la Llei 
39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l‘autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència.  

 
Per altra banda, la determinació de les hores que resten al marge de la normativa 
de dependència, es concreten en el contracte de prestació del servei d‘ajuda a 
domicili prèvia proposta dels serveis socials dels ajuntaments.  
 

3. Les hores que corresponen en virtut de la normativa de dependència, d‘ara en 
endavant SAD Dependència, i les hores al marge de la normativa de  dependència, 
d‘ara en endavant SAD Social, tenen previstos mecanismes de revisió de les 
condicions de prestació del servei.  
 
Pel que fa a les hores de SAD Dependència, cal estar a allò establert al Programa 
individual d‘atenció. En el cas que ens ocupa, hi ha dos Programes individuals 
d‘atenció. La revisió que preveu el primer dels Programes individuals d‘Atenció és 
de sis mesos i el segon cada any.  
 
El Programa individual d‘atenció de 26 de novembre de 2007, preveu 20 hores al 
mes de servei d‘atenció domiciliària i una prestació econòmica familiars/no 
professionals de 390 euros.  
 
El segon, validat el 27 de novembre de 2010, preveu una disminució d‘aquest 
servei, que passa a ser de 8 hores al mes amb efectes des de l‘1 de març de 2010 
i una prestació econòmica de 218,82 euros amb efectes des de l‘1 de febrer de 
2009. 

 
Vers aquest extrem, cal afegir que el Consell Comarcal no pot disposar sobre les 
hores acordades en el Programa individual d‘atenció en tant que aquestes hores 
les fixa l‘òrgan encarregat d‘elaborar la proposta de Programa individual d‘atenció, 
d‘acord amb el Decret 115/2007, de 22 de maig. Aquestes hores són indisponibles 
i li corresponen al ciutadà en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
dependència.  
 

4. Pel que fa a les hores de SAD Social, i el seu mecanisme de revisió, cal tenir en 
compte el contracte assistencial que regula la prestació del servei d‘ajuda a 
domicili.  
 
Aquest contracte contenia les hores del servei de cura de la persona i de la llar de 
SAD Dependència i les hores relatives al SAD Social. En el cas que ens ocupa, el 
contracte fixava 10 hores de servei setmanals d‘acord amb allò establert al Decret 
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de Gerència núm. 278/2008 de 27 d‘octubre de 2008, de les quals la meitat 
corresponia al SAD Dependència i l‘altra meitat al SAD Social.  
 
El pacte quart del contracte establia l‘horari i la intensitat de la prestació del servei, 
però aquest horari i intensitat s‘ha d‘analitzar conjuntament amb el pacte vuitè que 
en regula la durada. Així doncs, si bé es cert que l‘apartat primer d‘aquest pacte 
preveu una durada indefinida del contracte, no és menys cert, d‘acord amb 
l‘apartat segon, que el Consell Comarcal pot iniciar un procediment de revisió de la 
valoració del cas en qualsevol moment durant el termini de prestació del servei.  
 
Que la durada del servei es qualifiqui d‘indefinida en el contracte no equival en cap 
cas a què la regulació de la prestació del servei esdevingui permanent i inalterable 
en el pas del temps. 
 
Així doncs, si bé les hores corresponents al SAD Dependència són les que 
corresponen en funció del Programa Individual d‘Atenció i són indisponibles pel 
Consell Comarcal, les hores de SAD Social poden ser objecte de revisió pel 
Consell Comarcal en aplicació del pacte vuitè apartat segon del contracte 
assistencial,  que preveu com s‘ha dit, la possibilitat de revisió del servei. Això és el 
que succeeix en aquest cas, quan atenent al full de revisió del servei de 
l‘Ajuntament de Montornès del Vallès, es dicta el Decret de Gerència núm. 86/2010  
de 16 de febrer de 2010, que acorda modificar la prestació del servei d‘atenció 
domiciliària reduint la intensitat de prestació del servei, el qual passa a ser de dues 
hores setmanals amb una freqüència de dos cops a la setmana. És a dir, es 
suprimeixen les hores de SAD Social  i es redueixen les hores de SAD 
Dependència d‘acord amb el Programa individual d‘atenció.  
 

5. La modificació del contracte assistencial que deriva del Decret de Gerència núm. 
86/2010, de 16 de febrer de 2010, s‘ajusta a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de promoció de la autonomia personal i atenció a les persones en situació 
dependència i a la normativa que la desenvolupa en tant que conté les hores 
fixades en la modificació del Programa individual d‘Atenció. Aquesta modificació li 
ha estat facilitada a la recorrent en diverses ocasions, havent-se negat en totes 
elles a signar-la, fet pel qual el Consell Comarcal fa expressa reserva del dret de 
finalització de la prestació del servei.  

 
Per tots aquests motius s‘ha de desestimar l‘incompliment del pacte quart del 
contracte assistencial i conseqüentment les al·legacions d‘incompliment dels 
pactes primer, segon i tercer.  

 
6. La part recorrent fa esment a què no s‘ha tingut constància formal de cap inici de 

procediment de revisió, ni se li ha donat vista en el transcurs d‘aquest i en 
qualsevol cas havia de fer-se en el termini màxim de sis mesos. Vers aquestes 
qüestions cal tenir en compte, com s‘ha dit amb anterioritat que el pacte quart del 
contracte establia l‘horari i la intensitat de la prestació del servei, però aquest horari 
i intensitat s‘ha d‘analitzar conjuntament amb el pacte vuitè que en regula la 
durada. Així doncs, si bé es cert que l‘apartat primer d‘aquest pacte preveu una 
durada indefinida del contracte, no és menys cert, d‘acord amb l‘apartat segon, que 
el Consell Comarcal pot iniciar un procediment de revisió de la valoració del cas en 
qualsevol moment durant el termini de prestació del servei.  
 

7. L‘article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment 
administratiu comú, estableix que els actes que posen fi a la via administrativa 
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poden ser recorreguts potestativament en reposició davant del mateix òrgan que 
els hagués dictat o ser impugnats directament davant l‘òrgan jurisdiccional 
contenciós-administratiu. 

 
8. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la autonomia personal i 

atenció a les persones en situació dependència. 
 

9. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.  
 

10. El Reial Decret 727/2007, de 8 de juny, que estableix els criteris per a determinar 
les intensitats de protecció dels serveis i la quantia de les prestacions econòmiques 
de la Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006, de promoció de la autonomia 
personal i atenció a les persones en situació dependència.  

 
11. 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, disposa que 
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. Desestimar el recurs de reposició interposat per la senyora RBG contra l‘acord del 

Ple de 13 d‘abril de 2011 de resolució del recurs d‘alçada presentat per la senyora 
RBG, d‘acord amb la motivació continguda en els fonaments de dret.  

2. Notificar aquest acord a la recorrent.‖ 
 

 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
14. Precs i preguntes 
 
Senyor Jordi Morera i Cortines 
 
Demana si de forma breu es podria  explicar la urgència de l‘Àrea de Cultura; en què 
consisteixen aquestes resolucions de les al·legacions contra  l‘expedient de béns 
d‘interès local de Sant Pere de Vilamajor. 
 
Senyor Jordi Vendrell i Ros 
 
Les urgències són dues al·legacions referides a tres béns interposades per dues 
persones, una persona és propietària dels dos béns. Veersen en el sentit de 
considerar sense una justificació d‘una documentació tècnica documentada a criteri de 
la gent que ha examinat l‘expedient,  que els seus béns no mereixen un grau de 
protecció suficient.  
 
Senyor Jordi Morea i Cortines 
 
Demana l‘explicació de quins són els béns. 
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Senyor Jordi Vendrell i Ros 
 
La urgència número I correspon a unes al·legacions amb  relació als béns denominats 
Can Pau Filbà i el Molí de Dalt , tots òbviament al municipi de Sant Pere de Vilamajor.  
La persona que interposa el recurs al·lega que el molí és propietat seva, que s‘ubica 
en un sòl classificat de no urbanitzable i que en aquests moments no es troba en 
desús i que no compleix cap funció com a molí, que l‘edifici té un ús d‘habitatge, que 
consta de planta baixa i pis, que les façanes són arrebossades i pintades de color 
blanc sense que destaqui cap element arquitectònic, i tercer,o tercer fet de l‘al·legació, 
tercer supòsit, que el bé en qüestió per la seva configuració física actual no manté cap 
relació amb els valors que s‘especifica a l‘article 1.2 de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural de Catalunya, així com el que estableix l‘article de la 
mateixa llei.  
 
El senyor Josep Font Sentías, que és, per això,  máster en Gestió Cultural, especialitat 
en Patrimoni, a qui se li va reclamar que avalués tant el primer informe que s‘havia 
elaborat  mb encàrrec o amb catàleg elaborat per la Diputació de Barcelona, es ratifica  
en l‘informe que ja havia emès, que ja havia redactat inicialment, amb  la mateixa 
descripció de les finques i acaba concloent que les al·legacions diu que fan una 
afirmació genèrica sobre l‘absència de valor, sense cap justificació, descripció dels 
immobles.  
 
La urgència número II correspon a una altra finca. 
 
Senyor Antoni Cornellas 
 
Si, és el mateix, és allò de dir  ,escolti el que vostè diu és que no és patrimoni, però 
al·legui vostè algun peritatge, perquè nosaltres tenim un peritatge dient que si, que és 
patrimoni i vostè només ho diu de viva paraula, porti algun peritatge  que ho digui, i ja 
està. És el tema aquell que no justifiquen i només fan manifestació verbal. 
 
Senyor Antonio Rísquez Caballero 
 
Alguna persona més vol fer alguna aportació, prec o  pregunta? 
 
No hi ha més preguntes. 
 
 
S‘aixeca la sessió a les tretze hores i trenta-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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