
ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió: 
 

Núm.:   1 / 11 
Caràcter: ordinari 
Data: 16 de febrer de 2011 
Inici:   19.05 h 
Final:  19.13 h 
Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal 

 
Hi assisteixen: 

President: Antonio RÍSQUEZ CABALLERO 

Joaquim BRUSTENGA ETXAURI  

Neus BULBENA BURDÓ  

Susana CALVO CASADESUS  

Josefa CARO BLANCO 

Joan CASTAÑO AUGÉ 

Pere CURTO CALAFELL 

Rafael DE YZAGUIRRE PABOLLETA 

Miquel ESTAPÉ VALLS  

Marta IGLESIAS VIVET 

Ferran JIMÉNEZ MUÑOZ 

Joan MAYNERIS PARERA  

José Antonio MONTERO DOMÍNGUEZ 

Carme PALACIOS MANUEL  

Marta PLANAS PLANAS  

Pietat SANJUÁN TRUJILLO 

Joan SEGUER TOMÀS 

Jordi SOLÉ FERRANDO 

Manel VILA VALLS  

Ignasi VALLS VILARÓ 

 

Gerent: Antoni Cornellas i Aligué 

Secretari accidental: Jordi Vendrell i Ros 

Interventor: Francesc Aragón Sánchez 

 

S'han excusat d'assistir-hi:  

Joaquim BLANCH CONEJOS  

Maria Antonia BLANCHART RIBALAYGUA  

Meritxell BUDÓ PLA 

Maria Assumpció CAMPS GARCIA  

Mireia DIONISIO I CALÉ 

Noemí FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  

Ma. Carmen MALLORQUES PONT 

Carles MAS LLOVERAS  

Joan MARTORELL I MONPART 

Jordi MORERA CORTINES 

Lluïsa PRAT GONZÁLEZ  

David RICART MIRÓ  

Jordi SAMBOLA SERRES 
 

 



 
S’inicia la sessió a les dinou hores i cinc minuts amb el següent ordre del dia: 
 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 17 de novembre de 2010. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Donar compte del Decret de Presidència 77/2010, de 29 de desembre, de 

comparèixer en un procediment de reintegrament per abast. 
 

3. Donar compte dels decrets de Gerència 466/2010, de 12 de novembre; 523/2010 i 
525/2010, de 22 de desembre; 537/2010, de 23 de desembre i 551/2010, de 29 de 
desembre, d’aprovació de diversos contractes. 

 
4. Proposta de modificació del calendari de sessions. 
 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
5. Donar compte del Decret de Gerència 21/2011, de 21 de gener, d’aprovació d’un 

contracte de serveis. 
 
 
ÀREA D’EDUCACIÓ 
 
6. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 464/2010, de 10 de novembre, de prendre coneixement de l’acord notificat pel recaptador 
executiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

- 517/2010, de 21 de desembre, d’aprovació de diversos contractes de serveis. 

- 16/2011, de 18 de gener, d’aprovació d’un expedient ordinari de contractació i convocar la 
licitació corresponent. 

 
 
ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS 
 
7. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 490/2010, de 25 de novembre, d’aprovació d'un contracte de serveis. 

- 541/2010, de 27 de desembre, d’aprovació d’un expedient ordinari de contractació i 
convocar la licitació corresponent. 

 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
8. Donar compte dels decrets de Presidència 76/2010, de 27 de desembre i 1/2011, 

de 10 de gener, d’aprovació de diversos convenis. 
 

9. Proposta d’acceptació de l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència 
tècnica amb l’Ajuntament de Martorelles. 
 

10. Proposta d’acceptació de l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència 
tècnica amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. 

 
 
 



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

- 66/2010, de 8 de novembre i 9/2011, de 26 de gener, d’atorgament d’assistència tècnica 

- 72/2010, de 3 de desembre, de convocatòria de l’oferta pública d’ocupació 2010 

- 74/2010, de 22 de desembre, de retenció de salaris 

- 78/2010, de 30 de desembre, d’imputació d’hores de personal a un projecte 

- 2/2011, de 19 de gener, de declarar deserta la convocatòria d’una vacant de la plantilla de 
personal laboral fix  

- 3/2011, 4/2011, 5/2011 i 6/2011 de 19 de gener, d’aprovació de la llista provisional 
d’admesos i exclosos de les places incloses en l’oferta pública d’ocupació de 2010. 

 
12. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 446/2010, 447/2010, 450/2010, 451/2010, de 5 de novembre; 485/2010, 486/2010, 
487/2010, 488/2010, de 24 de novembre; 514/2010 i 515/2010 de 16 de desembre; 
547/2010, de 29 de desembre, de justificació econòmica 

- 465/2010, de 11 de novembre, de concessió d'unes dietes 

- 468/2010, de 15 de novembre, de retorn de quantia 

- 502/2010, d’1 de desembre, de gratificacions  

- 512/2010, de 13 de desembre, d’aprovació de diversos contractes 

- 524/2010, de 22 de desembre; 1/2011, de 10 de gener i 28/2011, de 24 de gener, de 
contractació de personal 

- 536/2010, de 23 de desembre, de gratificacions 

- 543/2010, 544/2010 i 545/2010, de 27 de desembre, de donar de baixa personal 

- 546/2010, de 28 de desembre, d’acceptació d’una comissió de serveis 

- 548/2010 i 550/2010, de 29 de desembre, d’aprovació de diversos expedients de 
modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2010 

- 549/2010, de 29 de desembre, d’ordenació d’una novació 

- 552/2010 i 553/2010, de 31 de desembre, de cancel·lació de bestretes de caixa fixa 

- 555/2010 i 556/2010, de 31 de desembre; 2/2011, de 12 de gener i 18/2011, de 19 de 
gener, d’aprovació i autorització de diverses caixes fixa 

- 7/2011, de 13 de gener, d’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost 
general d’ingressos i despeses de l’exercici 2011 

- 9/2011, de 17 de gener, de cessió de crèdit a Autocars Ravigo, SL mes de desembre. 

- 19/2011, de 19 de gener, d’autorització, disposició i obligació l'aportació anual de les entitats 

- 20/2011, de 20 de gener, de resolució petició d'un ajut social 

- 26/2011, de 21 de gener, de sol·licitud a la Generalitat de Catalunya – Confirming – La 
Caixa 

- 27/2011, de 24 de gener, d’autorització i disposició de la despesa 

- 31/2011, de 24 de gener, de concessió d'unes dietes 

 
13. Proposta d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2011. 

 
14. Proposta de modificació de la relació de llocs de treball. 
 
15. Proposta de aprovació del contracte de cessió de crèdits amb Caixa d’Estalvis i 

Pensions de Barcelona i la corresponent delegació a la Gerència. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL, ESTUDIS I DESENVOLUPAMENT 
 
16. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 441/2010, de 3 de novembre; 475/2010, de 17 de novembre; 501/2010, d’1 de desembre, 
d’aprovació de diversos contractes 

- 511/2010, de 13 de desembre, d’aprovació d’una certificació final d’obres 

- 513/2010, de 14 de desembre, d’adhesió a l'acord marc de subministrament d'energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

- 526/2010, de 22 de desembre, d’aprovació de la modificació d’un conveni 

 



ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
17. Proposta de ratificació del Decret de Presidència 7/2011, de 21 de gener, 

d’aprovació del Pla Comarcal de Polítiques de Dones del Vallès Oriental. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
18. Donar compte del Decret de Presidència 71/2010, de 18 de novembre, d’aprovació 

del contingut i la signatura d’un conveni.  
 

19. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
- 489/2010, de 24 de novembre i 6/2011, de 12 de gener, d’aprovació d’uns convenis. 

 

- De baixa temporal i reactivació de SAD 
458/2010, de 9 de novembre, SAD 18/008/2010; 467/2010, de 15 de novembre, SAD 
18/015/2010 

 

- De resolució i baixa temporal de SAD 
527/2010, de 23 de desembre,  SAD 29/015/2010 

 

- De baixa definitiva de SAD 
442/2010, de 4 de novembre, SAD 18/024/2010; 443/2010, de 4 de novembre, SAD 
18/27/2010; 454/2010, de 9 de novembre, SAD 14/014/2010; 455/2010, de 9 de novembre, 
SAD 14/028/2010; 456/2010, de 9 de novembre, SAD 14/006/2010; 457/2010, de 9 de 
novembre, SAD 18/043/2010; 479/2010, de 18 de novembre, SAD 41/03/2008; 481/2010, 
de 18 de novembre, SAD 29/07/2009; 482/2010, de 23 de novembre, SAD 25/23/2009; 
492/2010, de 29 de novembre, SAD 25/18/2009; 493/2010, de 30 de novembre, SAD 
43/01/2010; 494/2010, de 30 de novembre, SAD 07/03/2009; 497/2010, d’1 de desembre, 
SAD 29/014/2010; 498/2010, d’1 de desembre, SAD 29/36/2009; 503/2010, de 3 de 
desembre, SAD 18/001/2010;504/2010, de 3 de desembre, SAD 14/030/2010; 520/2010, de 
21 de desembre, SAD 34/010/2010; 521/2010, de 21 de desembre, 34/008/2010; 534/2010, 
de 23 de desembre, SAD 34/004/2010; 535/2010, de 23 de desembre, SAD 41/002/2010; 
539/2010, de 23 de desembre, SAD 14/048/2010; 540/2010, de 23 de desembre, SAD 
14/034/2010, 11/2011, de 18 de gener, SAD 29/22/2008; 13/2011, de 18 de gener, SAD 
25/08/2008 i 30/2011, de 24 de gener, SAD 14/007/2010 

 

- De baixa temporal de SAD 
444/2010, de 4 de novembre, SAD 18/16/2010; 448/2010, de 5 de novembre, SAD 
11/003/2010; 480/2010, de 18 de novembre, SAD 29/012/2010; 483/2010, de 23 de 
novembre, SAD 25/50/2009; 528/2010, de 23 de desembre, SAD 29/21/2009 10/2011, de 
18 de gener, SAD 29/08/2008; 12/2011, de 18 de gener, SAD 29/21/2008; 14/2011, de 18 
de gener, SAD25/10/2008 i 29/2011, de 24 de gener, SAD 25/06/2009 

 

- De revisió de SAD 
445/2010, de 5 de novembre, SAD 39/006/2010; 452/2010, de 5 de novembre, SAD 
14/53/2010; 459/2010, de 9 de novembre, SAD 18/09/2010; 469/2010, de 16 de novembre, 
SAD 34/003/2010; 470/2010, de 16 de novembre, SAD 34/08/2008; 471/2010, de 16 de 
novembre, SAD 07/01/2010; 477/2010, de 18 de novembre, SAD 11/02/2010; 478/2010, de 
18 de novembre, SAD 34/007/2010; 491/2010, de 29 de novembre, SAD 18/050/2010; 
495/2010, d’1 de desembre, SAD 34/008/2010; 507/2010, de 10 de desembre, SAD 
18/013/2010; 516/2010, de 20 de desembre, SAD 07/09/2008; 518/2010, de 21 de 
desembre, SAD 14/057/2010; 519/2010, de 21 de desembre, SAD 14/058/2010; 529/2010, 
de 23 de desembre, SAD 18/051/2010; 530/2010, de 23 de desembre, SAD 18/049/2010; 
532/2010, de 23 de desembre, SAD 29/011/2010; 533/2010, de 23 de desembre, SAD 
07/004/2010; 8/2011, de 17 de gener, SAD 14/023/2010 i 17/2011, de 18 de gener, SAD 
14/023/2010. 

 

- De resolució de SAD 
449/2010, de 5 de novembre, SAD 14/063/2010; 461/2010, de 10 de novembre, SAD 
29/022/2010; 462/2010, de 10 de novembre, SAD 29/023/2010; 463/2010, de 10 de 



novembre, SAD 29/021/2010; 472/2010, de 16 de novembre, 34/011/2010; 473/2010, de 16 
de novembre, 34/012/2010; 496/2010, d’1 de desembre, 29/024/2010; 531/2010, de 23 de 
desembre, SAD 29/025/2010; 538/2010, de 23 de desembre, SAD 14/064/2010 i 15/2011, 
de 18 de gener, SAD 29/002/2011 

 

- De continuïtat de SAD 
22/2011, de 21 de gener, SAD 14/060/2010; 23/2011, de 21 de gener, SAD 14/061/2010; 
24/2011, de 21 de gener, SAD 14/062/2010 i 25/2011, de 21 de gener, SAD 14/063/2010. 

 

- De reactivació de SAD 
460/2010, de 9 de novembre, SAD 18/048/2010 i 542/2010, de 27 de desembre, SAD 
25/50/2009; 3/2011, de 12 de gener, SAD 29/001/2011 i 4/2011, de 12 de gener,  SAD 
29/21/2009 

 

- De reconeixement de SAD 
5/2011, de 12 de gener, de reconeixement de diversos municipis. 

 
20. Proposta de delegació de competència al gerent per aprovar Compromisos 

socioeducatius. 
 

21. Proposta d’acceptació de l’encàrrec de gestió dels equips dels serveis socials 
bàsics de Castellterçol. 

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

- 453/2010, de 9 de novembre, d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni 

- 476/2010, de 18 de novembre; 484/2010, de 24 de novembre, 500/2010, d’1 de desembre; 
506/2010, 508/2010, 509/2010 i 510/2010, de 3 de desembre i 554/2010, de 31 de 
desembre, d’aprovació de diversos contractes. 

 
23. Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la participació als 

agromercats “Productes d’aquestes terres” i la corresponent convocatòria. 
 
 
ÀREA DE SANITAT 
 
24. Proposta d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni per formalitzar la 

delegació de competències i acceptació en matèria de protecció d’animals 
domèstics de companyia amb l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja. 

 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I PROCESSOS PARTICIPATIUS 
 
25. Donar compte del Decret de Gerència 499/2010, d’1 de desembre, d’aprovació 

d'un contracte. 
 
 
ÀREES D’EDUCACIÓ I POLÍTIQUES SOCIALS 
 
26. Donar compte del Decret de Gerència 522/2010, de 22 de desembre, de 

l’expedient de contractació de rutes de transport escolar i adaptat. 
 
27. Precs i preguntes. 

 
 



1. Aprovar l’acta de la sessió de 17 de novembre de 2010. 
 
Vista l’acta de la sessió de 17 de novembre de 2010, s’aprova PER UNANIMITAT dels 
20 membres assistents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Donar compte del Decret de Presidència 77/2010, de 29 de desembre, de 

comparèixer en un procediment de reintegrament per abast. 
 
La Presidència dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de 
Presidència següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Presidència ha dictat el Decret de Presidència 77/2010, de 29 de setembre, de 
comparèixer en un procediment de reintegrament per abast.  
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat del Decret de Presidència 
esmentat a la relació de fets.” 
 
 
3. Donar compte dels decrets de Gerència 466/2010, de 12 de novembre; 

523/2010 i 525/2010, de 22 de desembre; 537/2010, de 23 de desembre i 
551/2010, de 29 de desembre, d’aprovació de diversos contractes. 

 
La Presidència dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Presidència següents: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Gerència ha dictat els decrets següents: 466/2010, de 12 de novembre; 523/2010 i 
525/2010, de 22 de desembre; 537/2010, de 23 de desembre i 551/2010, de 29 de 
desembre, d’aprovació 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 
esmentat a la relació de fets.” 
 
 
4. Proposta de modificació del calendari de sessions. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 9 de febrer de 2011, que és el que segueix:  
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 de juliol de 2007, en sessió plenària es va aprovar establir que les sessions 

ordinàries del Ple es convocaran en dimecres no festius a les dinou hores a la Sala 
de Plens del Consell Comarcal, o lloc habilitat a l'efecte. 

 
2. El 19 de maig de 2010, en sessió plenària es va aprovar el calendari de sessions 

del Ple, següent: 
 

Any 2010    Any 2011 

- 21 de juliol   - 16 de febrer 

- 6 d’octubre   - 25 de maig 

- 17 de novembre 
 
3. Des de Presidència s’ha previst un calendari estimatiu de sessions dels òrgans 

col·legiats. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 

6/2006, de 19 de juliol, determina que les comarques s’integren en el sistema 
institucional de la Generalitat de Catalunya. 

 
La comarca es configura com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i és 
formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals. d’acord 
amb l’article 92.1 de l’Estatut, el règim jurídic de les quals s’ha de regular per una 
llei del Parlament (article 92.2). 

 
2. L’article 3.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases del règim local (LBRL), 

disposa que les comarques instituïdes per les comunitats autònomes d’acord amb 
aquesta Llei i amb els corresponents estatuts d’autonomia gaudeixen també de la 
condició d’entitats territorials. 

 
Les comunitats autònomes, d’acord amb el que disposen els seus estatuts 
respectius, podran crear en el seu territori comarques que agrupin diversos 
municipis. I són les lleis de les comunitats autònomes les que determinaran la 
composició i el funcionament dels seus òrgans de govern (article 42.1 i 3 de la 
LBRL). 

 
3. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, (TRLMRLC) determina que els municipis i les 
comarques són els ens en què s’organitza territorialment la Generalitat de 
Catalunya –article 1 i en el mateix sentit l’article 3-.  

 



4. El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, (TRLOC) regula l’organització comarcal i 
estableix el règim jurídic dels consells comarcals. L’article 3 reconeix a la comarca 
la naturalesa d’entitat local territorial i determina que el seu territori és l’àmbit on el 
consell comarcal exerceix les seves competències. 

 
5. L’article 12.1, en relació amb l’article 14 del TRLOC, disposa que el Ple integra 

l’organització bàsica del consell comarcal. Nogensmenys, aquesta norma no conté 
cap regulació específica pel que fa al règim de funcionament del Ple. 

 
6. L’article 17, en relació amb l’article 12.2 del TRLOC disposa que si el nombre de 

membres del consell comarcal és elevat o si qualsevol altra circumstància ho fa 
necessari, mitjançant el reglament orgànic comarcal corresponent es pot crear una 
comissió permanent del ple. El dit reglament ha de fixar el nombre de membres 
que han de compondre-la, els quals han d'ésser nomenats pel ple entre els 
consellers comarcals, i hi ha d'assignar competències. 

 
7. L’article 97 del TRLMRLC regula el règim de funcionament dels òrgans col·legiats 

dels ens locals. Els articles següents regulen el règim de les sessions del Ple i de 
la Comissió de Govern sense fer cap referència expressa als consells comarcals. 
Tampoc ho fa la regulació bàsica configurada a l’article 46 i següents de la LBRL i 
al Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

 
8. L’article 4 de la LBRL i l’article 8 del TRLMRLC pel que fa a la potestat 

reglamentària i d’autoorganització dels ens locals. La disposició final tercera del 
TRLMRLC atribueix a la potestat reglamentària dels ens locals el 
desenvolupament dels aspectes relatius a l’organització i el funcionament dels 
òrgans de govern, d’acord amb el marc general que estableix aquesta Llei i les 
normes bàsiques de l’Estat. Atorga també al Govern de la Generalitat la facultat 
d’elaborar disposicions reglamentàries sobre aquestes matèries, que són 
d’aplicació supletòria en defecte de les de les corporacions locals. Val a dir que la 
Generalitat de Catalunya no ha exercitat aquesta competència. 

 
9. El Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental (ROC) determina 

que el Ple i la Comissió de Govern són òrgans de govern del Consell Comarcal 
(article 4). Els articles 47 i 66 del ROC disposen, respectivament, que el Ple 
celebrarà sessió ordinària cada dos mesos i la Comissió de Govern cada quinze 
dies. El Reglament orgànic desplega l’exigència dels articles 46 de la LBRL i 97 
del TRLMRLC de funcionament dels òrgans col·legiats en règim de sessions 
ordinàries de periodicitat preestablerta i extraordinàries.  

 
10. L’article 14.2.b) del TRLOC i l’article 6 c) del ROC, d’acord amb els quals 

correspon al Ple establir l’organització del Consell Comarcal. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi aprova la modificació del calendari de sessions del Ple 
en el sentit següent:  
 

- Incorporar una sessió: 13 d’abril de 2011 

- Modificar la sessió de 25 de maig de 2011 pel 18 de maig de 2011” 
 



El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 20 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
5. Donar compte del Decret de Gerència 21/2011, de 21 de gener, d’aprovació 

d’un contracte de serveis. 
 
L’Àrea de Cultura dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de 
Gerència següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Gerència ha dictat el Decret 21/2011, de 21 de gener, d’aprovació d’un contracte de 
serveis. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat del decret de Gerència 
esmentat a la relació de fets.” 
 
 
ÀREA D’EDUCACIÓ 
 
6. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 464/2010, de 10 de novembre, de prendre coneixement de l’acord notificat pel 
recaptador executiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

- 517/2010, de 21 de desembre, d’aprovació de diversos contractes de serveis. 

- 16/2011, de 18 de gener, d’aprovació d’un expedient ordinari de contractació i 
convocar la licitació corresponent. 

 
L’Àrea d’Educació dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Gerència següents: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Gerència ha dictat els decrets següents: 
 
- 464/2010, de 10 de novembre, de prendre coneixement de l’acord notificat pel recaptador 

executiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

- 517/2010, de 21 de desembre, d’aprovació de diversos contractes de serveis. 

- 16/2011, de 18 de gener, d’aprovació d’un expedient ordinari de contractació i convocar la 
licitació corresponent. 

 
 
 
 
 



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 
 
7. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 490/2010, de 25 de novembre, d’aprovació d'un contracte de serveis. 

- 541/2010, de 27 de desembre, d’aprovació d’un expedient ordinari de contractació i 
convocar la licitació corresponent. 

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

- 490/2010, de 25 de novembre, d’aprovació d'un contracte de serveis. 

- 541/2010, de 27 de desembre, d’aprovació d’un expedient ordinari de contractació i 
convocar la licitació corresponent. 

 
 
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 MEDI AMBIENT 
 
8. Donar compte dels decrets de Presidència 76/2010, de 27 de desembre i 

1/2011, de 10 de gener, d’aprovació de diversos convenis. 
 
L’Àrea de Medi Ambient dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets 
de Presidència següents: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Presidència ha dictat els decrets següents: 76/2010, de 27 de desembre i 1/2011, 
de 10 de gener, d’aprovació de diversos convenis. 



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

tècnica amb l’Ajuntament de Martorelles. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 9 de febrer de 2011, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 de desembre de 2010, la Comissió de Govern va aprovar la minuta del 

conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental a l’Ajuntament de Martorelles en matèria de medi ambient. 
 

2. El 8 de febrer de 2011, registre d’entrada del Consell Comarcal número 1132, 
l’Ajuntament de Martorelles ens va notificar l’acord d’aprovació del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a 
l’Ajuntament en matèria de medi ambient. 

 
3. El 8 de febrer de 2011, el senyor Jordi Vendrell, secretari accidental del Consell 

Comarcal, va emetre informe favorable a l’acceptació de l’encàrrec de gestió per a 
la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient a l’Ajuntament de 
Martorelles. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 85 de 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 d’acord amb el qual correspon a la 
comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

 
L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de 
cooperació poden establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris 
objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació 
establerts.    
 

2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació 
d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 

 



3. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò 
que estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de 
competència municipal en virtut de delegació o conveni. 

 
L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de 
serveis per delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis 
corresponents en la prestació del servei. 

 
4. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització 
i la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el 
diari o butlletí oficial corresponent. 
 

5. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya  estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació per adoptar els acords relatius a 
l’acceptació de delegacions o encàrrecs de gestió realitzats per altres 
administracions. 

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels 
acords relatius a la transferència de funcions o activitats a altres administracions 
públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió 
realitzades per altres administracions, excepte que per llei s’imposi obligatòriament. 

 
6. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del 

secretari o secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o 
de qui legalment els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que 
es tracta de matèries per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  

 
 En el mateix sentit, l’article 3.b) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel 

qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, quan disposa que la funció d’assessorament legal 
preceptiu comprèn: …L’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes 
l’aprovació dels quals requereixi una majoria especial. 

 
7. La Sentència del Tribunal Suprem d’11 de juliol de 2000, preveu que “les funcions 

atribuïdes als òrgans de col·laboració són ordinàriament deliberants o consultives, 
la qual cosa evidencia que la seva interferència en l’exercici de les competències 
pels seus titulars efectius queda en qualsevol dels casos total i absoluta 
preservada, mentre tant, en sentit estricte, la coordinació, com ha dit el Tribunal 
Constitucional, implica un límit efectiu a l’exercici de les competències i que, això 
mateix, ha de venir emparat en la pertinent atribució competencial normativa”. 

 
 
 
 



Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

medi ambient a l’Ajuntament de Martorelles. 
 

2. Signar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Martorelles en matèria de medi 
ambient, que va aprovar per la Comissió de Govern de 22 de desembre del 2010. 

 
3. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Martorelles.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 20 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
10. Proposta d’acceptació de l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència 

tècnica amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 9 de febrer de 2011, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 de desembre de 2010, la Comissió de Govern va aprovar la minuta del 

conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles en matèria de medi 
ambient. 

 
2. El 2 de febrer de 2011, registre d’entrada del Consell Comarcal número 929, 

l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles ens va notificar l’acord d’aprovació del 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental a l’Ajuntament en matèria de medi ambient. 

 
3. El 7 de febrer de 2011, el senyor Jordi Vendrell, secretari accidental del Consell 

Comarcal, va emetre informe favorable a l’acceptació de l’encàrrec de gestió per a 
la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient a l’Ajuntament de 
Santa Maria de Martorelles. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 85 de 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 d’acord amb el qual correspon a la 
comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

 
L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de 



cooperació poden establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris 
objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació 
establerts.    
 

2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació 
d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 

 
3. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò 
que estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de 
competència municipal en virtut de delegació o conveni. 

 
L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de 
serveis per delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis 
corresponents en la prestació del servei. 

 
4. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització 
i la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el 
diari o butlletí oficial corresponent. 
 

5. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya  estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació per adoptar els acords relatius a 
l’acceptació de delegacions o encàrrecs de gestió realitzats per altres 
administracions. 

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels 
acords relatius a la transferència de funcions o activitats a altres administracions 
públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió 
realitzades per altres administracions, excepte que per llei s’imposi obligatòriament. 

 
6. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del 

secretari o secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o 
de qui legalment els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que 
es tracta de matèries per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  

 
 En el mateix sentit, l’article 3.b) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel 

qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, quan disposa que la funció d’assessorament legal 
preceptiu comprèn: …L’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes 
l’aprovació dels quals requereixi una majoria especial. 

 
7. La Sentència del Tribunal Suprem d’11 de juliol de 2000, preveu que “les funcions 

atribuïdes als òrgans de col·laboració són ordinàriament deliberants o consultives, 



la qual cosa evidencia que la seva interferència en l’exercici de les competències 
pels seus titulars efectius queda en qualsevol dels casos total i absoluta 
preservada, mentre tant, en sentit estricte, la coordinació, com ha dit el Tribunal 
Constitucional, implica un límit efectiu a l’exercici de les competències i que, això 
mateix, ha de venir emparat en la pertinent atribució competencial normativa”. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

medi ambient a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. 
 

2. Signar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles en 
matèria de medi ambient, que va aprovar per la Comissió de Govern de 22 de 
desembre del 2010. 
 

3. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 

4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 20 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL HISENDA 
 
11. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

- 66/2010, de 8 de novembre i 9/2011, de 26 de gener, d’atorgament d’assistència 
tècnica 

- 72/2010, de 3 de desembre, de convocatòria de l’oferta pública d’ocupació 2010 

- 74/2010, de 22 de desembre, de retenció de salaris 

- 78/2010, de 30 de desembre, d’imputació d’hores de personal a un projecte 

- 2/2011, de 19 de gener, de declarar deserta la convocatòria d’una vacant de la plantilla 
de personal laboral fix  

- 3/2011, 4/2011, 5/2011 i 6/2011 de 19 de gener, d’aprovació de la llista provisional 
d’admesos i exclosos de les places incloses en l’oferta pública d’ocupació de 2010. 

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

- 66/2010, de 8 de novembre i 9/2011, de 26 de gener, d’atorgament d’assistència 
tècnica 

- 72/2010, de 3 de desembre, de convocatòria de l’oferta pública d’ocupació 2010 

- 74/2010, de 22 de desembre, de retenció de salaris 

- 78/2010, de 30 de desembre, d’imputació d’hores de personal a un projecte 

- 2/2011, de 19 de gener, de declarar deserta la convocatòria d’una vacant de la plantilla 
de personal laboral fix  



- 3/2011, 4/2011, 5/2011 i 6/2011 de 19 de gener, d’aprovació de la llista provisional 
d’admesos i exclosos de les places incloses en l’oferta pública d’ocupació de 2010. 

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

- 446/2010, 447/2010, 450/2010, 451/2010, de 5 de novembre; 485/2010, 486/2010, 
487/2010, 488/2010, de 24 de novembre; 514/2010 i 515/2010 de 16 de desembre; 
547/2010, de 29 de desembre, de justificació econòmica 

- 465/2010, de 11 de novembre, de concessió d'unes dietes 

- 468/2010, de 15 de novembre, de retorn de quantia 

- 502/2010, d’1 de desembre, de gratificacions  

- 512/2010, de 13 de desembre, d’aprovació de diversos contractes 

- 524/2010, de 22 de desembre; 1/2011, de 10 de gener i 28/2011, de 24 de gener, de 
contractació de personal 

- 536/2010, de 23 de desembre, de gratificacions 

- 543/2010, 544/2010 i 545/2010, de 27 de desembre, de donar de baixa personal 

- 546/2010, de 28 de desembre, d’acceptació d’una comissió de serveis 

- 548/2010 i 550/2010, de 29 de desembre, d’aprovació de diversos expedients de 
modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 
2010 

- 549/2010, de 29 de desembre, d’ordenació d’una novació 

- 552/2010 i 553/2010, de 31 de desembre, de cancel·lació de bestretes de caixa fixa 

- 555/2010 i 556/2010, de 31 de desembre; 2/2011, de 12 de gener i 18/2011, de 19 de 
gener, d’aprovació i autorització de diverses caixes fixa 

- 7/2011, de 13 de gener, d’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del 
Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2011 

- 9/2011, de 17 de gener, de cessió de crèdit a Autocars Ravigo, SL mes de desembre. 

- 19/2011, de 19 de gener, d’autorització, disposició i obligació l'aportació anual de les 
entitats 

- 20/2011, de 20 de gener, de resolució petició d'un ajut social 

- 26/2011, de 21 de gener, de sol·licitud a la Generalitat de Catalunya – Confirming – La 
Caixa 

- 27/2011, de 24 de gener, d’autorització i disposició de la despesa 

- 31/2011, de 24 de gener, de concessió d'unes dietes 

 
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:  
 
- 446/2010, 447/2010, 450/2010, 451/2010, de 5 de novembre; 485/2010, 486/2010, 487/2010, 

488/2010, de 24 de novembre; 514/2010 i 515/2010 de 16 de desembre; 547/2010, de 29 de 
desembre, de justificació econòmica 

- 465/2010, de 11 de novembre, de concessió d'unes dietes 



- 468/2010, de 15 de novembre, de retorn de quantia 

- 502/2010, d’1 de desembre, de gratificacions  

- 512/2010, de 13 de desembre, d’aprovació de diversos contractes 

- 524/2010, de 22 de desembre; 1/2011, de 10 de gener i 28/2011, de 24 de gener, de 
contractació de personal 

- 536/2010, de 23 de desembre, de gratificacions 

- 543/2010, 544/2010 i 545/2010, de 27 de desembre, de donar de baixa personal 

- 546/2010, de 28 de desembre, d’acceptació d’una comissió de serveis 

- 548/2010 i 550/2010, de 29 de desembre, d’aprovació de diversos expedients de modificació de 
crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2010 

- 549/2010, de 29 de desembre, d’ordenació d’una novació 

- 552/2010 i 553/2010, de 31 de desembre, de cancel·lació de bestretes de caixa fixa 

- 555/2010 i 556/2010, de 31 de desembre; 2/2011, de 12 de gener i 18/2011, de 19 de gener, 
d’aprovació i autorització de diverses caixes fixa 

- 7/2011, de 13 de gener, d’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost 
general d’ingressos i despeses de l’exercici 2011 

- 9/2011, de 17 de gener, de cessió de crèdit a Autocars Ravigo, SL mes de desembre. 

- 19/2011, de 19 de gener, d’autorització, disposició i obligació l'aportació anual de les entitats 

- 20/2011, de 20 de gener, de resolució petició d'un ajut social 

- 26/2011, de 21 de gener, de sol·licitud a la Generalitat de Catalunya – Confirming – La Caixa 

- 27/2011, de 24 de gener, d’autorització i disposició de la despesa 

- 31/2011, de 24 de gener, de concessió d'unes dietes 

 
 
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.” 
 
 
13. Proposta d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2011. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 9 de febrer 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 9 de febrer de 2011, el secretari accidental ha emès un informe en relació amb 

la incorporació d’efectius en l’oferta pública d’ocupació per l’any 2011. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, mitjançant la qual s’aprova l’Estatut 

bàsic de l’empleat públic, estableix que les necessitats de recursos humans, amb 
assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de 
personal de nou ingrés seran objecte de l’oferta pública d’ocupació, o mitjançant 
una altre instrument similar de gestió de la provisió de es necessitats de personal, 
el que comportarà l’obligació de convocar els corresponents processos selectius 
per a les places compromeses i fins un deu per cent addicional, fixant el termini 
màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució de l’Oferta 
pública d’ocupació o instrument similar haurà de desenvolupar-se dins el termini de 
tres anys. 
 
L’oferta pública d’ocupació o instrument similar s’aprovarà anualment pels òrgans 
de govern de les administracions públiques, es publicarà en el Diari oficial 
corresponent.   
 
L’oferta pública d’ocupació o instrument similar podrà introduir mesures derivades 
de la planificació de recursos humans. 
 

2. L’article 91.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
en relació amb l’article 100 de la mateixa norma, i l’article 287.2 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, segons els quals, d’acord amb llurs ofertes d’ocupació pública, les 
entitats locals han de seleccionar el personal per mitjà de convocatòria pública i 
dels sistemes de concurs, oposició i concurs oposició lliures. També ho disposa en 
el mateix sentit, l’article 63.1 del Reglament del personal al servei de les entitats 
locals de Catalunya aprovat pel Decret 214/1990, de 20 de juliol. 
 

3. L’article 56.1 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals 
–en endavant, RPSEL- aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol, estableix l’oferta 
pública d’ocupació. 
 

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

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de 2011 que segueix: 
 

PERSONAL LABORAL FIX 
 

NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs  
SUBESCALA: tècnica de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: treballador/a social 
ADSCRIT A: l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat 



 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
SUBESCALA: tècnica de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: educador/a social 
ADSCRIT A: equips bàsics de serveis socials de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
SUBESCALA: tècnica de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: enginyeria tècnica, diplomatura universitària, FP III o equivalent 
ADSCRIT A: Secretaria 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
SUBESCALA: tècnica de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: enginyeria tècnica, diplomatura universitària, FP III o equivalent 
ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
SUBESCALA: tècnica de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: enginyeria tècnica, diplomatura universitària  
ADSCRIT A: Àrea de Medi Ambient i Territori 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
SUBESCALA: tècnica de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: enginyeria tècnica, diplomatura universitària, FP III o equivalent 
ADSCRIT A: Àrea d’Estudis, Desenvolupament Local i Participació 
 
NOMBRE: 2 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
SUBESCALA: administrativa 
GRUP: C1 
CATEGORIA: batxillerat superior, FPII o equivalent 
ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
SUBESCALA: administrativa 
GRUP: C1 
CATEGORIA: batxillerat superior, FPII o equivalent 
ADSCRIT A: Àrea de Medi Ambient i Territori 
 

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

 



 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 20 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
14. Proposta de modificació de la relació de llocs de treball. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 9 de febrer 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. Un dels serveis que presta el Consell Comarcal del Vallès Oriental és el Servei 

Especialitzat d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència adscrit a l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat.  
 
Les funcions d’aquest servei són: col·laborar en la prevenció i detecció de les 
situacions de risc de desemparament, informació i orientació general sobre temes 
relacionats amb la problemàtica dels menors en risc de desemparament, 
especialment quant a recursos públics o privats al seu abast, orientar, diagnosticar, 
proposar mesures i elaborar programes individuals de tractament, fer el seguiment 
i control dels tractaments i de les mesures assistencials ja siguin prestats amb 
mitjans propis o aliens, col·laborar amb les corporacions locals i entitats públiques i 
privades del seu àmbit territorial en les tasques de detecció, prevenció, informació, 
valoració, tractament i integració del menor i col·laborar amb els serveis específics 
del Departament de Justícia que atenen el menor que es troba sota una mesura 
judicial. 

 
Actualment el Consell Comarcal del Vallès Oriental per tal de gestionar aquest 
servei té un grup de professionals repartits en tres equips multidisciplinars 
configurats en el Contracte programa per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social, subscrit entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental pels anys 2008-2011 i finançat anualment mitjançant 
un Protocol addicional al esmentat Contracte programa que es formalitza 
anualment. 
 
Per tal de combinar harmònicament l’acció comuna dels tres grups anteriors hi ha 
la necessitat de configurar dins de la relació de llocs de treball un lloc de treball 
amb les funcions de coordinació del Servei. 



 
Es preveu que la provisió d’aquest lloc de treball es faci mitjançant el procediment 
de lliure designació amb convocatòria pública consistent en l’apreciació 
discrecional per l’òrgan competent de la idoneïtat dels candidats en relació amb els 
requisits exigits per acomplir el lloc. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 29.1 i 2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix que la relació de 
llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que 
pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i 
correspon tant a funcionaris com al personal eventual i al laboral. Mitjançant les 
relacions de llocs de treball s'assignen les funcions, atribucions i comeses que ha 
de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es determinen, 
en el cas de personal funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la categoria a 
què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball. 

 
2. L’article 32.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

del personal al servei de les entitats locals, estableix que la relació de llocs de 
treball documentada en la forma que s'expressa a l'article 29 d'aquest Reglament 
l'ha d'aprovar el ple de la corporació o l'òrgan corporatiu superior de l'entitat local. 
Igualment, el mateix òrgan ha d'aprovar les modificacions que es produeixin. 

 
3. L’article 83 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de  

l’empleat públic estableix que la provisió de llocs i mobilitat del personal laboral 
s’ha de fer de conformitat amb el que estableixin els convenis col·lectius que hi 
siguin aplicables i, si no n’hi ha, pel sistema de provisió de llocs i mobilitat del 
personal funcionari de carrera. 

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

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Modificar la relació de llocs de treball addicionant el lloc de treball de l’annex 1. 

 
2. Exposar al públic aquests acords en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona 

en el període de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i 
presentar reclamacions davant el Ple. Es considerarà definitivament aprovat si 
durant aquest període no s’haguessin presentat reclamacions.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 20 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
15. Proposta de aprovació del contracte de cessió de crèdits amb Caixa 

d’Estalvis i Pensions de Barcelona i la corresponent delegació a la Gerència. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 9 de febrer de 2011, que és el 
que segueix: 



 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 15 de juny de 2009, la Generalitat de Catalunya va signar amb diferents entitats 

financeres un conveni marc que estableix el procediment de la gestió de 
pagaments de determinades obligacions a creditors de la Generalitat de Catalunya 
 
L'objectiu d'aquest conveni és agilitar i donar estabilitat al període de pagament i 
així millorar la gestió i les condicions econòmiques, tant de les persones creditores 
com de la Generalitat de Catalunya. Tot plegat per reduir els costos financers i fer 
possibles, amb criteris d'igualtat i transparència, línies de finançament per a les 
persones creditores que treballin per a la Generalitat de Catalunya. 
 
Es tracta d’un conveni marc entre la Generalitat de Catalunyai diverses entitats 
financeres que estableix el procediment per gestionar el pagament a les persones 
creditores. 
 

2. El 2 de novembre de 2010, la Generalitat de Catalunya va actualitzar l’Annex I del 
conveni en què s’actualitzava les entitats financeres participants. 
 

3. El 17 de novembre de 2010, el Ple va acordar adherir-nos al conveni abans 
esmentat. 
 

4. El 21 de gener de 2011, el gerent va dictar el Decret 26/2011 en que es sol·licitava 
a la Generalitat de Catalunya poder treballar amb l’entitat financera Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, d’acord amb l’adhesió al conveni per a la 
regulació del procediment de la gestió de pagaments a creditors de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant la modalitat de confirming, de 15 de juny de 2009. 

 
5. El 7 de febrer de 2011, la Generalitat de Catalunya ha acceptat l’adhesió 

sol·licitada, d’acord amb el que estableix l’acord 8è del conveni per a la regulació 
del procediment de la gestió de pagaments a creditors de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 49.2 c) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) 

aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 estableix que el crèdit podrà 
instrumentar-se mitjançant qualsevol altre apel·lació al crèdit públic o privat. 
 

2. L’article 194 a 199 del TRLHL en relació amb la tresoreria de les entitats locals. 
 

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, venta 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. El conveni de 15 de juny de 2009 per a la regulació del procediment de la gestió de 

pagaments a creditors a la Generalitat de Catalunya mitjançant la modalitat de 
confirming. 

 



5. L’Ordre ECF/382/2003, de 24 de juliol, del procediment a seguir per al pagament 
de les obligacions de la Generalitat de Catalunya, publicat en el DOGC núm. 3972 
de 22 de setembre de 2003. 

 
6. L’article 8.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, estableix que els òrgans administratius 
poden delegar l’exercici de les competències que tenen atribuïdes en altres òrgans 
de la mateixa administració pública, encara que no en depenguin jeràrquicament, o 
en els organismes i les entitats públiques vinculants o que en depenen. 
 
L’article 8.6 d’aquesta mateixa norma preveu que la delegació de competències 
s’han de publicar en el diari o butlletí oficial i, si s’escau, en la seu electrònica 
corresponents. 
 

7. D’acord amb l’article 11.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, els titulars dels òrgans 
administratius poden, en una matèria de llur competència, autoritzar la signatura 
dels actes administratius als titulars dels òrgans o unitats administratives que en 
depenen, dins dels límits assenyalats per l’article 8.  
 
L’article 11.6 de la Llei 26/2010 assenyala que l’autorització de signatura és vàlida i 
eficaç sense necessitat de publicar-la en el diari o butlletí oficial corresponent ni 
notificar-la a les persones interessades.   
 

8. 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 (TRLOCC), disposa 
que el Ple li correspon 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. 
 

9. L’article 16.1 del TRLOCC disposa a l’apartat e) la competència del gerent per 
l’exercici d’altres funcions que expressament li són delegades i no afecten a les 
atribucions del president i del ple enumerades pels articles 13 i 14. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del contracte de cessió de crèdits amb la Caixa 

d’Estalvis i Pensions de Barcelona, següent: 
 
 



 



 
 



 
 

2. Delegar en la Gerència del Consell Comarcal la competència per aprovar les 
sol·licituds de pagaments corresponents, la seva signatura i la facultat d’autoritzar 
la signatura d’aquests documents. 
 

3. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. Aquest 
acord entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 
4. Notificar aquest acord a la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 20 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL, ESTUDIS I DESENVOLUPAMENT 
 



16. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
- 441/2010, de 3 de novembre; 475/2010, de 17 de novembre; 501/2010, d’1 de 

desembre, d’aprovació de diversos contractes 

- 511/2010, de 13 de desembre, d’aprovació d’una certificació final d’obres 

- 513/2010, de 14 de desembre, d’adhesió a l'acord marc de subministrament d'energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

- 526/2010, de 22 de desembre, d’aprovació de la modificació d’un conveni 

 
L’Àrea de Política Territorial, Estudis i Desenvolupament dóna compte al Ple, que en 
pren coneixement, dels decrets de Gerència següents: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Gerència ha dictat els decrets següents: 
 

- 441/2010, de 3 de novembre; 475/2010, de 17 de novembre; 501/2010, d’1 de desembre, 
d’aprovació de diversos contractes 

- 511/2010, de 13 de desembre, d’aprovació d’una certificació final d’obres 

- 513/2010, de 14 de desembre, d’adhesió a l'acord marc de subministrament d'energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

- 526/2010, de 22 de desembre, d’aprovació de la modificació d’un conveni 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat del Decret de Gerència 
esmentat a la relació de fets.” 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
17. Proposta de ratificació del Decret de Presidència 7/2011, de 21 de gener, 

d’aprovació del Pla Comarcal de Polítiques de Dones del Vallès Oriental. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, de 9 de febrer de 2011, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 21 de gener de 2011, la Presidència va dictar el Decret 7/2011 següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 10 de gener de 2011, la senyora Montserrat Rossinés i Bayó, cap de l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat, va emetre l’informe següent: 
 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental, tot i no tenir un pla de polítiques de dones aprovat per els 
òrgans de govern, sí que ha sumat esforços per  liderar i donar suport als municipis amb accions que 
s’identifiquen amb els eixos que estructuren el pla de polítiques de dones del Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
 



El pla d’actuacions de l’àrea de polítiques socials i d’igualtat en relació a les dones, s’emmarca al Pla 
d’Actuació Local en matèria de Serveis Socials i dins les accions del programa d’actuació comarcal 
del Vallès Oriental ( línia estratègica d’atenció  a les persones, i d’especialització i optimització de la 
xarxa comarcal de serveis),   es pretén:   
 
 Millorar la qualitat de vida de les dones dels municipis de la comarca i contribuir en l’ eradicació 

de qualsevol tipus de discriminació vers les dones.  
 Impulsar l’elaboració, disseny i implementació del pla de polítiques de dones comarcal. 
 Impulsar una cultura de treball al consell comarcal i els ens locals de la comarca  en el 

desenvolupament de polítiques  públiques en perspectiva de gènere. 
 

Atès que entre les funcions assignades al Institut Català de les Dones està, com a línia estratègica 
del Govern de la Generalitat, la d’impulsar polítiques de dones per tal de garantir la totalitat dels seus 
drets i l’eradicació de qualsevol forma de discriminació; en el DOGC núm. 5560 – 4.2.2010 a la 
resolució ASC/190/2010, de 22 de gener , per la qual s’aproven les bases per a la concessió de 
subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el 
desenvolupament de polítiques de dones, i es fa pública la convocatòria per l’any 2010. A aquest 
afecte és subvencionable el supòsit : 
 

a) Disseny i elaboració d’un pla de polítiques de dones, que ha d’aprovar l’òrgan de 
govern de l’ens local abans del termini de justificació d’aquesta convocatòria. Aquest 
pla ha de incloure una diagnosi i especificar-ne la vigència, que ha de ser com a mínim 
de tres anys. 

 
El 4 de març de 2010 mitjançant Decret de Presidència 15/2010,  es va acordar : 

 
 Acollir-nos a la convocatòria de subvencions regulada per la Resolució ASC/ 190/2010, de 22 

de gener, publicada al DOGC número 5560 de data 4-2-2010, per la qual s’aproven les base 
per la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de 
l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones, i es fa pública la 
convocatòria per l’any 2010. 

 Sol·licitar al Institut Català de les Dones una subvenció per el import  de 35.125,64€ per 
finançar les despeses derivades del disseny i l’elaboració del pla comarcal de polítiques de 
dones, amb càrrec a les partides 231.03.130.00 i 231.03.227.06 del pressupost general 
d’ingressos i despeses del Consell Comarcal , amb  un cost  total del projecte de  50.125,64€.     
 

El 19 de maig de 2010 el Institut català de les Dones va emetre la resolució de la subvenció on 
s’atorgava una subvenció al Consell Comarcal del Vallès Oriental, expedient núm. EL-88/10, per dur 
a terme el disseny i elaboració del plans de polítiques de dones la quantitat de 7.018 euros amb el 
pressupost de 50.125,64 euros. 
 
El 9 de juny de 2010,es va proposar l’acceptació de la subvenció i el compromís d’acreditar l’activitat 
subvencionada, abans del 28 de gener de 2011, tota la documentació que preveu la base 13 de la 
resolució ASC/ 190/2010, de 22 de gener de 2010. 
 
El pla comarcal de polítiques de dones,  tindrà una vigència de quatre anys. Aquest pla s’estructura 
en torn quatre eixos d’actuació :  
 
 Eix 1. Transversalitat de les polítiques de dones a l’organització corporativa. 
 Eix 2. Canvis culturals facilitadors de la participació i l’apoderament de les dones. 
 Eix 3. Reorganització dels treball i noves polítiques del temps. 
 Eix 4. Intervenció integral contra la violència masclista. 

 
Els objectius específics que s’assenyalen com a prioritaris com a punts crítics claus son: usos dels 
temps, participació i violència masclista per tal de:  

 
 Millorar la qualitat de vida de les dones dels municipis de la comarca i contribuir a l’eradicació 

de qualsevol tipus de discriminació vers les dones.  
  Treballar per l’enfortiment de l’associacionisme i fomentar la participació de les dones en tots 

els àmbits.  
 Impulsar l’elaboració, disseny i implementació del pla de polítiques de dones comarcal. 
 Impulsar una cultura de treball al consell comarcal i els ens locals de la comarca en el 

desenvolupament de polítiques públiques amb perspectiva de gènere.  
 

Es proposa, l’aprovació del pla comarcal de polítiques de dones 

 
FONAMENTS DE DRET 



 
1. La Resolució ASC/190/2010, de 22 de gener, per la qual s’aproven les bases per  a la 

concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, 
la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones, i es fa pública la 
convocatòria per a l’any 2010, en el DOGC núm. 5560, de 4 de febrer de 2010. 
 

2. La Resolució, de 19 de maig de 2010, de la presidenta de l’Institut Català de les Dones, 
d’atorgament d’una subvenció per a dur a terme el disseny i elaboració de plans de 
polítiques de dones. 
 

3. L’article 14.2.g) 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 és competència del 
Ple l’aprovació dels plans comarcals. 

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

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

 
Per això, 
 
DECRETO: 
 
1. Aprovar el Pla Comarcal de Polítiques de Dones del Vallès Oriental per al període 2011-2014 

que s’annexa. 
 
2. Ratificar aquest acord a la propera sessió del Ple que se celebri. 

 
3. Notificar aquest acord a l’Institut Català de les Dones.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 2003, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 229, de 24 de 
setembre de 2003, en el qual es delegava en Presidència l’exercici per raons 
d’urgència, de les competències del Ple i de la Comissió de Govern, donant-ne compte 
a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent reunió que se celebri. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència 7/2011, de 21 de gener 
de 2011, pel qual s’aprova el Pla Comarcal de Polítiques de Dones del Vallès Oriental 
per al període 2011-2014.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 20 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
18. Donar compte del Decret de Presidència 71/2010, de 18 de novembre, 

d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni.  
 
L’Àrea de Polítiques Socials dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret 
de Presidència següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Presidència ha dictat el Decret 71/2010, de 18 de novembre, d’aprovació del 
contingut i la signatura d’un conveni. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat del Decret de Presidència 
esmentat a la relació de fets.” 
 
 
19. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 489/2010, de 24 de novembre i 6/2011, de 12 de gener, d’aprovació d’uns 
convenis. 

 

- De baixa temporal i reactivació de SAD 
458/2010, de 9 de novembre, SAD 18/008/2010; 467/2010, de 15 de novembre, SAD 
18/015/2010 

 

- De resolució i baixa temporal de SAD 
527/2010, de 23 de desembre,  SAD 29/015/2010 

 

- De baixa definitiva de SAD 
442/2010, de 4 de novembre, SAD 18/024/2010; 443/2010, de 4 de novembre, SAD 
18/27/2010; 454/2010, de 9 de novembre, SAD 14/014/2010; 455/2010, de 9 de 
novembre, SAD 14/028/2010; 456/2010, de 9 de novembre, SAD 14/006/2010; 457/2010, 
de 9 de novembre, SAD 18/043/2010; 479/2010, de 18 de novembre, SAD 41/03/2008; 
481/2010, de 18 de novembre, SAD 29/07/2009; 482/2010, de 23 de novembre, SAD 
25/23/2009; 492/2010, de 29 de novembre, SAD 25/18/2009; 493/2010, de 30 de 
novembre, SAD 43/01/2010; 494/2010, de 30 de novembre, SAD 07/03/2009; 497/2010, 
d’1 de desembre, SAD 29/014/2010; 498/2010, d’1 de desembre, SAD 29/36/2009; 
503/2010, de 3 de desembre, SAD 18/001/2010;504/2010, de 3 de desembre, SAD 
14/030/2010; 520/2010, de 21 de desembre, SAD 34/010/2010; 521/2010, de 21 de 
desembre, 34/008/2010; 534/2010, de 23 de desembre, SAD 34/004/2010; 535/2010, de 
23 de desembre, SAD 41/002/2010; 539/2010, de 23 de desembre, SAD 14/048/2010; 
540/2010, de 23 de desembre, SAD 14/034/2010, 11/2011, de 18 de gener, SAD 
29/22/2008; 13/2011, de 18 de gener, SAD 25/08/2008 i 30/2011, de 24 de gener, SAD 
14/007/2010 

 

- De baixa temporal de SAD 
444/2010, de 4 de novembre, SAD 18/16/2010; 448/2010, de 5 de novembre, SAD 
11/003/2010; 480/2010, de 18 de novembre, SAD 29/012/2010; 483/2010, de 23 de 
novembre, SAD 25/50/2009; 528/2010, de 23 de desembre, SAD 29/21/2009 10/2011, de 



18 de gener, SAD 29/08/2008; 12/2011, de 18 de gener, SAD 29/21/2008; 14/2011, de 18 
de gener, SAD25/10/2008 i 29/2011, de 24 de gener, SAD 25/06/2009 

 

- De revisió de SAD 
445/2010, de 5 de novembre, SAD 39/006/2010; 452/2010, de 5 de novembre, SAD 
14/53/2010; 459/2010, de 9 de novembre, SAD 18/09/2010; 469/2010, de 16 de 
novembre, SAD 34/003/2010; 470/2010, de 16 de novembre, SAD 34/08/2008; 471/2010, 
de 16 de novembre, SAD 07/01/2010; 477/2010, de 18 de novembre, SAD 11/02/2010; 
478/2010, de 18 de novembre, SAD 34/007/2010; 491/2010, de 29 de novembre, SAD 
18/050/2010; 495/2010, d’1 de desembre, SAD 34/008/2010; 507/2010, de 10 de 
desembre, SAD 18/013/2010; 516/2010, de 20 de desembre, SAD 07/09/2008; 518/2010, 
de 21 de desembre, SAD 14/057/2010; 519/2010, de 21 de desembre, SAD 14/058/2010; 
529/2010, de 23 de desembre, SAD 18/051/2010; 530/2010, de 23 de desembre, SAD 
18/049/2010; 532/2010, de 23 de desembre, SAD 29/011/2010; 533/2010, de 23 de 
desembre, SAD 07/004/2010; 8/2011, de 17 de gener, SAD 14/023/2010 i 17/2011, de 18 
de gener, SAD 14/023/2010. 

 

- De resolució de SAD 
449/2010, de 5 de novembre, SAD 14/063/2010; 461/2010, de 10 de novembre, SAD 
29/022/2010; 462/2010, de 10 de novembre, SAD 29/023/2010; 463/2010, de 10 de 
novembre, SAD 29/021/2010; 472/2010, de 16 de novembre, 34/011/2010; 473/2010, de 
16 de novembre, 34/012/2010; 496/2010, d’1 de desembre, 29/024/2010; 531/2010, de 23 
de desembre, SAD 29/025/2010; 538/2010, de 23 de desembre, SAD 14/064/2010 i 
15/2011, de 18 de gener, SAD 29/002/2011 

 

- De continuïtat de SAD 
22/2011, de 21 de gener, SAD 14/060/2010; 23/2011, de 21 de gener, SAD 14/061/2010; 
24/2011, de 21 de gener, SAD 14/062/2010 i 25/2011, de 21 de gener, SAD 14/063/2010. 

 

- De reactivació de SAD 
460/2010, de 9 de novembre, SAD 18/048/2010 i 542/2010, de 27 de desembre, SAD 
25/50/2009; 3/2011, de 12 de gener, SAD 29/001/2011 i 4/2011, de 12 de gener,  SAD 
29/21/2009 

 

- De reconeixement de SAD 
5/2011, de 12 de gener, de reconeixement de diversos municipis. 

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

- 489/2010, de 24 de novembre, d’aprovació d’un conveni de col·laboració per a la 
contractació de persones amb discapacitat. 

- 6/2011, de 12 de gener, d’aprovació del contingut i la signatura d'un conveni de 
col·laboració per a la realització d'accions de solidaritat a la zona d'Amunorchi 
(Nicaragua) 

 

- De baixa temporal i reactivació de SAD 
458/2010, de 9 de novembre, SAD 18/008/2010; 467/2010, de 15 de novembre, SAD 
18/015/2010 

 
- De resolució i baixa temporal de SAD 

527/2010, de 23 de desembre,  SAD 29/015/2010 
 

- De baixa definitiva de SAD 
442/2010, de 4 de novembre, SAD 18/024/2010; 443/2010, de 4 de novembre, SAD 
18/27/2010; 454/2010, de 9 de novembre, SAD 14/014/2010; 455/2010, de 9 de 



novembre, SAD 14/028/2010; 456/2010, de 9 de novembre, SAD 14/006/2010; 
457/2010, de 9 de novembre, SAD 18/043/2010; 479/2010, de 18 de novembre, SAD 
41/03/2008; 481/2010, de 18 de novembre, SAD 29/07/2009; 482/2010, de 23 de 
novembre, SAD 25/23/2009; 492/2010, de 29 de novembre, SAD 25/18/2009; 
493/2010, de 30 de novembre, SAD 43/01/2010; 494/2010, de 30 de novembre, SAD 
07/03/2009; 497/2010, d’1 de desembre, SAD 29/014/2010; 498/2010, d’1 de 
desembre, SAD 29/36/2009; 503/2010, de 3 de desembre, SAD 18/001/2010;504/2010, 
de 3 de desembre, SAD 14/030/2010; 520/2010, de 21 de desembre, SAD 
34/010/2010; 521/2010, de 21 de desembre, 34/008/2010; 534/2010, de 23 de 
desembre, SAD 34/004/2010; 535/2010, de 23 de desembre, SAD 41/002/2010; 
539/2010, de 23 de desembre, SAD 14/048/2010; 540/2010, de 23 de desembre, SAD 
14/034/2010, 11/2011, de 18 de gener, SAD 29/22/2008; 13/2011, de 18 de gener, 
SAD 25/08/2008 i 30/2011, de 24 de gener, SAD 14/007/2010 

 
- De baixa temporal de SAD 

444/2010, de 4 de novembre, SAD 18/16/2010; 448/2010, de 5 de novembre, SAD 
11/003/2010; 480/2010, de 18 de novembre, SAD 29/012/2010; 483/2010, de 23 de 
novembre, SAD 25/50/2009; 528/2010, de 23 de desembre, SAD 29/21/2009 10/2011, 
de 18 de gener, SAD 29/08/2008; 12/2011, de 18 de gener, SAD 29/21/2008; 14/2011, 
de 18 de gener, SAD25/10/2008 i 29/2011, de 24 de gener, SAD 25/06/2009 

 
- De revisió de SAD 

445/2010, de 5 de novembre, SAD 39/006/2010; 452/2010, de 5 de novembre, SAD 
14/53/2010; 459/2010, de 9 de novembre, SAD 18/09/2010; 469/2010, de 16 de 
novembre, SAD 34/003/2010; 470/2010, de 16 de novembre, SAD 34/08/2008; 
471/2010, de 16 de novembre, SAD 07/01/2010; 477/2010, de 18 de novembre, SAD 
11/02/2010; 478/2010, de 18 de novembre, SAD 34/007/2010; 491/2010, de 29 de 
novembre, SAD 18/050/2010; 495/2010, d’1 de desembre, SAD 34/008/2010; 
507/2010, de 10 de desembre, SAD 18/013/2010; 516/2010, de 20 de desembre, SAD 
07/09/2008; 518/2010, de 21 de desembre, SAD 14/057/2010; 519/2010, de 21 de 
desembre, SAD 14/058/2010; 529/2010, de 23 de desembre, SAD 18/051/2010; 
530/2010, de 23 de desembre, SAD 18/049/2010; 532/2010, de 23 de desembre, SAD 
29/011/2010; 533/2010, de 23 de desembre, SAD 07/004/2010; 8/2011, de 17 de 
gener, SAD 14/023/2010 i 17/2011, de 18 de gener, SAD 14/023/2010. 

 
- De resolució de SAD 

449/2010, de 5 de novembre, SAD 14/063/2010; 461/2010, de 10 de novembre, SAD 
29/022/2010; 462/2010, de 10 de novembre, SAD 29/023/2010; 463/2010, de 10 de 
novembre, SAD 29/021/2010; 472/2010, de 16 de novembre, 34/011/2010; 473/2010, 
de 16 de novembre, 34/012/2010; 496/2010, d’1 de desembre, 29/024/2010; 531/2010, 
de 23 de desembre, SAD 29/025/2010; 538/2010, de 23 de desembre, SAD 
14/064/2010 i 15/2011, de 18 de gener, SAD 29/002/2011 

 

- De continuïtat de SAD 
22/2011, de 21 de gener, SAD 14/060/2010; 23/2011, de 21 de gener, SAD 
14/061/2010; 24/2011, de 21 de gener, SAD 14/062/2010 i 25/2011, de 21 de gener, 
SAD 14/063/2010. 

 

- De reactivació de SAD 
460/2010, de 9 de novembre, SAD 18/048/2010 i 542/2010, de 27 de desembre, SAD 

25/50/2009; 3/2011, de 12 de gener, SAD 29/001/2011 i 4/2011, de 12 de gener,  
SAD 29/21/2009 

 

- De reconeixement de SAD 
5/2011, de 12 de gener, de reconeixement de diversos municipis. 

 
 
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.” 
 
 
20. Proposta de delegació de competència al gerent per aprovar Compromisos 

socioeducatius. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials, de 9 de febrer de 2011, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Llei 24/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència, ha optat per un nou model de protecció en què la declaració de 
desemparament ja no és l’únic títol que habilita els poders públics per a la 
intervenció protectora, sinó que aquella declaració es reserva per als casos més 
greus de desprotecció. En aquest sentit, s’ha configurat un sistema descentralitzat 
de protecció, que distingeix entre dos tipus de situacions, les de desemparament i 
les de risc, mantenint la competència de la Generalitat de Catalunya quan es tracta 
d’infants o adolescents desemparats i reservant-la als ens locals si afecta a 
adolescents o infants en situació de risc. 

 
Així mateix, defineix la situació de risc com aquella en què el desenvolupament i el 
benestar de l’infant o l’adolescent es veuen limitats o perjudicats per qualsevol 
circumstància personal, social o familiar, si els progenitors o guardadors no 
assumeixen o no poden exercir completament les seves responsabilitats. 

 
2. L’article 103.4 de l’esmentada Llei preveu que els serveis socials especialitzats 

d’atenció als infants i als adolescents, atenent l’informe i les mesures d’atenció 
proposades, han de completar l’estudi i han d’elaborar un compromís socioeducatiu 
adreçat als progenitors o als titulars de la tutela i orientat a la superació del risc que 
envolta l’infant o l’adolescent.    
 

3. Per Decret 338/1986, de 18 de novembre, de regulació de l’atenció a la infància i 
adolescència en alt risc, es varen crear els EAIA com a concreció dels objectius 
bàsics de prevenir i eliminar les causes que menen a la marginació en l’àmbit de la 
infància i adolescència. 

 
El 4 de desembre de 2003, el Departament de Benestar i Família de la Generalitat 
de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental varen formalitzar un conveni 
per a la programació i el finançament del servei d’atenció a la infància i 
l’adolescència per l’any 2003. 
 
En virtut de l’esmentat Conveni la Comissió de Govern del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en sessió de 19 de desembre de 2003, va acordar establir del 
Servei públic comarcal de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 

 



4. La nova regulació i ordenació del sistema de serveis socials que es va produir amb 
l’entrada en vigor de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, comporta una nova concepció 
sobre els serveis socials i estableix unes obligacions a les administracions 
públiques. És per això, que el 24 de juliol de 2008, el Departament d’Acció Social i 
Ciutadania i el Consell Comarcal varen formalitzar el Contracte programa per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració en la prestació de serveis socials bàsics 
durant el període 2008/2011. 
 
Anualment, ambdues administracions signen un protocol addicional al Contracte 
programa en el qual s’estableixen els eixos estratègics, les accions a desenvolupar i 
el seu finançament.  
 
Així mateix, les accions que s’han de dur a terme es concreten detalladament en 
unes fitxes d’acció social que acompanyen aquest document i els recursos que cal 
mobilitzar per cadascuna de les administracions.  
 
El 13 de juliol de 2010, es va formalitzar el Protocol addicional per l’any 2010, i 
d’entre les fitxen que l’acompanyaven es troben els EAIA.  
 

5. El 29 de desembre de 2010, la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència va aprovar la Directriu general d’actuació 2/2010, per la qual es 
modifica la Directriu 1/2010, de 30 de juny, sobre l’elaboració del compromís 
socioeducatiu prevista a l’article 103.4 de la Llei 24/2010. L’objectiu d’aquesta és 
regular el model de compromís socioeducatiu per a situacions de risc greu que han 
d’elaborar els serveis socials especialitzats d’atenció als infants i als adolescents. 
 

6. Amb tot això, i amb l’objectiu d’intervenir amb la màxima celeritat per tal de superar 
el risc que envolta l’infant o l’adolescent, sota els principis d’eficàcia i eficiència, 
mantenint la seguretat jurídica en la distribució de funcions entre els òrgans de la 
corporació, resulta convenient articular la delegació de competències relacionades 
amb l’elaboració, l’aprovació i la signatura del Compromís socioeducatiu  en favor 
de la Presidència i la Gerència. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei d’organització comarcal, aprovat pel Decret 

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOOC, preveu 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. 
 

2. La Directriu general d’actuació 2/2010, de 29 de desembre, per la qual es modifica 
la Directriu 1/2010, de 30 de juny, sobre l’elaboració del compromís socioeducatiu 
previst en l’article 103.4 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència. 

 
3. El Contracte Programa 2008-2011, formalitzat el 24 de juliol de 2008, per a la 

coordinació i col·laboració entre el  Departament d’Acció Social i Ciutadania i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social. 

 
4. El Protocol Addicional, formalitzat el 13 de juliol de 2010, de concreció per al 2010 

del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 



en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, subscrit 
l’any 2008.  

 
5. L’article 8.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, estableix que els òrgans administratius 
poden delegar l’exercici de les competències que tenen atribuïdes en altres òrgans 
de la mateixa administració pública, encara que no en depenguin jeràrquicament, o 
en els organismes i les entitats públiques vinculants o que en depenen. 

 
L’article 8.6 d’aquesta mateixa norma preveu que la delegació de competències 
s’han de publicar en el diari o butlletí oficial i, si s’escau, en la seu electrònica 
corresponents. 

 
6. D’acord amb l’article 11.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, els titulars dels òrgans 
administratius poden, en una matèria de llur competència, autoritzar la signatura 
dels actes administratius als titulars dels òrgans o unitats administratives que en 
depenen, dins dels límits assenyalats per l’article 8.  
 
L’article 11.6 de la Llei 26/2010 assenyala que l’autorització de signatura és vàlida i 
eficaç sense necessitat de publicar-la en el diari o butlletí oficial corresponent ni 
notificar-la a les persones interessades.   

 
7. L’article 16.1 del TRLOCC disposa a l’apartat e) la competència del gerent per 

l’exercici d’altres funcions que expressament li són delegades i no afecten a les 
atribucions del president i del ple enumerades pels articles 13 i 14. 

 
 

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Delegar en la Gerència del Consell Comarcal la competència per aprovar el 

contingut dels compromisos socioeducatius que elabori l’Equip d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la seva signatura 
i la facultat d’autoritzar la signatura d’aquests documents. 
 

2. Autoritzar la signatura dels compromisos socioeducatius que elabori l’Equip 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Consell Comarcal del Vallès Oriental al 
cap o a la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
 

3. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. 
 
4. Aquest acord entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 20 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
21. Proposta d’acceptació de l’encàrrec de gestió dels equips dels serveis 

socials bàsics de Castellterçol. 
 



Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials, de 9 de febrer de 2011, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 4 de desembre de 2002, mitjançant acord plenari, el Consell Comarcal va 

aprovar la zonificació de l’Àrea bàsica Resta del Vallès Oriental en Unitats bàsiques 
d’atenció social primària, entre les quals es troba la de Castellterçol. Formen part de 
la Unitat bàsica d’atenció social primària de Castellterçol, els municipis de 
Castellterçol, Sant Quirze Safaja, Castellcir i Granera. 
 

2. El 27 de gener de 2011, registre d’entrada del Consell Comarcal número 2011/224,  
l’Ajuntament de Castellterçol ens ha notificat que en sessió de Ple de 25 de gener 
de 2011 ha aprovat l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal dels equips de la 
Unitat bàsica d’atenció social primària que s’integren en la plantilla de l’Ajuntament 
de Castellterçol i que presten serveis socials bàsics a Castellterçol, Sant Quirze 
Safaja, Castellcir i Granera. 
 

3. El 9 de febrer de 2011, el secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, senyor Jordi Vendrell i Ros, ha emès l’informe preceptiu que consta a 
l’expedient. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

disposa que les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per 
delegació i que les competències pròpies dels municipis, les províncies, les illes i 
altres entitats locals territorials únicament podran ser determinades per Llei.  
 

2. L’article 84.2 lletra m) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei 
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix que els governs locals de Catalunya 
tenen en tot cas competències pròpies en els termes que determinin les lleis en la 
regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials 
públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels 
immigrants. 

 
3. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que correspon a la 
comarca realitzar activitats i prestar serveis públics d’interès supramunicipal. Li 
correspon també assegurar l’establiment i l’adequada prestació dels serveis 
municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals, 
en els termes establerts per la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i per la 
legislació de règim local. 
 

4. L’article 25.1.c) 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 a la 
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar 
els municipis. Les delegacions o encàrrecs han d’anar acompanyats de la 
transferència de recursos necessaris per a exercir-los. 

 
5. L’article 31.1 lletra e) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de 

Catalunya, disposa que correspon als municipis el compliment de les funcions 
pròpies dels serveis socials bàsics.  
 



6. L’article 31.1 lletra j) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de 
Catalunya, preveu que correspon als municipis la coordinació dels serveis socials 
locals, els equips professionals locals dels altres sistemes de benestar social, les 
entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals.  
 

7. L’article 66.3 lletra k) 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, estableix que el 
municipi té competències pròpies en la prestació dels serveis socials i la promoció i 
la reinserció socials. En els mateixos termes l’article 25.2 lletra k) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 

8. L’article 4.2 de la Carta europea d’autonomia local preveu que les entitats locals 
tenen, dins de l’àmbit de la llei, plena llibertat per a exercir la seva iniciativa en tota 
matèria que no estigui exclosa de la seva competència o atribuïda a una altra 
autoritat.  
 

9. L’article 34 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, 
estableix que l’Àrea bàsica de serveis socials ha d’agrupar els municipis de menys 
de vint mil habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l’ens 
associatiu creat especialment amb aquesta finalitat.  

 
10. L’article 31. 2 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, 

preveu que les comarques supleixen els municipis de menys de vint mil habitants 
en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests 
municipis no estiguin en condicions d’assumir directament o mancomunadament. 
 

11. Els articles 47.2.h) de la LBRL, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, i 114.3.e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC), aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
estableixen que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació per a l'adopció d'acords en les matèries, entre 
d’altres, de transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, 
així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per 
altres Administracions, excepte que per llei s’imposin obligatòriament. 
 

12. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del 
secretari o secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o 
de qui legalment els substitueixi, per a adoptar els acords que tractin de matèries 
per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  

 
En el mateix sentit, l’article 3.b) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter estatal, quan disposa que la funció d’assessorament legal 
preceptiu comprèn, entre d’altres, l’emissió d’informe previ sempre que es tracti 
d’assumptes l’aprovació dels quals requereixi una majoria especial. 
 

13. 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. Acceptar l’encàrrec de gestió dels equips dels serveis socials bàsics que s’integren 

en la plantilla de l’Ajuntament de Castellterçol, i que presten serveis socials bàsics 
a Castellterçol, Sant Quirze Safaja, Castellcir i Granera.  

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Castellterçol, Sant Quirze Safaja, 

Castellcir i Granera.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 20 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
22. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 453/2010, de 9 de novembre, d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni 

- 476/2010, de 18 de novembre; 484/2010, de 24 de novembre, 500/2010, d’1 de 
desembre; 506/2010, 508/2010, 509/2010 i 510/2010, de 3 de desembre i 554/2010, de 
31 de desembre, d’aprovació de diversos contractes. 

 
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: 
 

- 453/2010, de 9 de novembre, d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni 

- 476/2010, de 18 de novembre; 484/2010, de 24 de novembre, 500/2010, d’1 de 
desembre; 506/2010, 508/2010, 509/2010 i 510/2010, de 3 de desembre i 554/2010, de 
31 de desembre, d’aprovació 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.” 
 
 
23. Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la participació als 

agromercats “Productes d’aquestes terres” i la corresponent convocatòria. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica, de 9 de febrer de 2011, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental participa, conjuntament amb la Generalitat 

de Catalunya, Departament d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i l’Àrea 



d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, així com amb d’altres entitats 
públiques europees, del projecte RURURBAL, en el marc del programa europeu 
MED 2007-2013. 
 

2. D’altra banda, el Consell Comarcal del Vallès Oriental amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i el suport de tres ajuntaments de la comarca organitza 
des de l’any 2006 tres agromercats als municipis de Granollers, Mollet del Vallès i 
Sant Celoni. 

 
3. En el marc d’execució del projecte RURURBAL i de la línia d’activitats de l’Àrea de 

Promoció Econòmica del Consell Comarcal existeix la voluntat d’organitzar tres 
agromercats durant l’any 2011 en els municipis abans esmentats. 
 

4. Tenint en compte l’elevat núm. de productors i comerciants que han manifestat la 
seva voluntat de participar, així com la voluntat de garantir la màxima qualitat en 
els productes que es comercialitzin, s’ha valorat la conveniència d’elaborar unes 
bases reguladores que garanteixin la màxima concurrència i publicitat i, alhora, 
garanteixin el compliment d’uns estàndards mínims de qualitat. 

 
 
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, disposa que el Ple li 
correspon exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i 
aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans 
comarcals. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar les Bases reguladores per a la participació als agromercats “Productes 

d’aquestes terres” i la convocatòria per a l’any 2011, d’acord amb el contingut 
següent: 

 
1. Normativa per a la inscripció i selecció dels participants 

 
1. El termini per la presentació de sol·licituds per a l’edició 2011 finalitza el 4 de març de 2011. 

 
2. Documentació a presentar: 

 

a) Full d’inscripció degudament complimentat, d’acord amb el model de l’annex I. (dades 
personals i productes alimentaris que es presentaran).  

b) Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del productor responsable. i/o document d’identitat 

c) Fotocòpia de la Carta d’Artesà (si s’escau) 

d) Certificat emès pel propi productor responsable, en el qual expressa el seu compromís amb 
el sistema de producció o transformació artesanal, d’acord amb el model de l’Annex II. 
L'organització es reserva el dret de visitar els espais agraris, tallers, obradors, etc. dels 
sol·licitants per tal de verificar que es segueix el procés artesanal dels seus productes. 

e) Fotocòpia del Carnet o certificat de Manipulador. 

f) Fotocòpia del Registre Sanitari com elaboradors del producte, expedit pel Departament de 
Salut  de la Generalitat de Catalunya 

g) Fotografies de l’obrador o lloc de producció i/o elaboració. 

h) Fotografies dels productes que s’exposaran.   

i) Fotografia de la parada (si s’escau). 
 



3. Presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds per a la inscripció es poden presentar de les maneres següents: 

 
a) Presencialment, a la seu del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, ubicada al 

Carrer Miquel Ricomà, núm. 46, 08401 de Granollers. 
b) Per via telemàtica, mitjançant sol·licitud electrònica a la pàgina web del CONSELL 

COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, www.vallesoriental.cat. 
c) Per correu postal a l’adreça: Miquel Ricomà, núm. 46, 08401 de Granollers. 

 
4. Selecció de participants 

 
La concessió de les parades s'atorgarà en funció del grau de compliment dels requisits mínims 
establerts per l’organització. La selecció dels artesans es farà el 9 de març i es comunicarà a tots 
els sol·licitants en un termini màxim de 3 dies laborables.  
 
Per a la selecció dels participants a l’agromercat, es tindran en compte els criteris següents: 

a) Els productors de cercle tancat, és a dir els que produeixen les matèries primeres 
bàsiques que utilitzen pel seu producte, fins a 20 punts. 

b) Els productors que adquireixin les seves matèries primeres a menys de 100 Km del 
lloc de producció, fins a 10 punts 

c) Estar en disposició de distintius de qualitat del producte, fins a 10 punts. 
d) L’equilibri entre la varietat dels productes diferents. 

 
En cas d’empat es prioritzarà la varietat entre els diferents productes com a criteri per a la 
selecció dels participants. 

 
5. Drets d’inscripció 

 
Els participants admesos per a participar als tres Agromercats del Vallès Oriental, hauran de 
pagar 100 EUR en concepte de drets d’inscripció, segons l’Aprovació definitiva de l'Ordenança 
reguladora del preu públic per a la participació a les fires i exposicions organitzades pel Consell 
Comarcal, aprovada per acord el Ple, de 17 de novembre de 2010, publicat al BOPB d’11 de 
gener de 2011. Els drets d’inscripció es faran efectius abans del dia 31 de març de 2011 
mitjançant ingrés al compte bancari 2013-0046-82-0200998227 posant el text “Aportació 
Agromercats 2011”  i fent constar el nom de l’entitat i el NIF i enviant un correu  a 
projectes1@vallesoriental.cat confirmant que ja s’ha fet l’ ingrés. 
 
Els productors admesos hauran de presentar la còpia del justificant de pagament, abans d’iniciar 
el muntatge de la parada. 
 
A part dels drets de participació als 3 agromercats, cal tenir en compte que els ajuntaments 
organitzadors poden exigir el pagament d’una taxa municipal d’ocupació de via pública (import 
aproximat: 30 € pels dos dies). En cas que es donés aquesta circumstància, els participants 
haurien d’abonar l’import de la taxa directament a l’Ajuntament, que comunicaria oportunament la 
quantitat exacte i el termini de pagament. 
 
En cas de cancel·lació d’algun dels Agromercats previstos al punt següent per causes imputables 
a les entitats organitzadores, es reintegrarà als participants la part proporcional dels drets 
d’inscripció previstos en aquest punt. 

 
6. Compromisos dels participants  

 
La inscripció als Agromercats “Productes d’Aquestes Terres” edició 2011 del Vallès Oriental 
implica el compromís de participar als tres agromercats següents: 

 A Sant Celoni, el dissabte 30 d’abril 

 A Mollet del Vallès, els dies 10 i 11 de desembre 

 A Granollers, els dies 28 i 29 d’octubre  
 

L’horari de l’Agromercat és:  
 
Matins de 10.00 a 14.00 i tardes de 16.30 a 20.30  

 
Els productes que es posin a la venda hauran d’anar degudament identificats, indicant l’origen, el 
nom, la varietat, i les característiques diferencials, així com altres informacions que siguin útils al 
consumidor.   
 

http://www.vallesoriental.cat/
mailto:projectes1@vallesoriental.cat


Els productes que es posin a la venda han de portar el preu clarament indicat (sigui per pes, per 
unitat, etc). 
 
Els productors seleccionats hauran de fer arribar al CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL, com a mínim 15 dies abans de cada agromercat, un llistat amb els productes que 
vendran a l’agromercat i els preus de cada producte (per unitat o per pes). L’organització 
exposarà a cada parada un llistat amb els preus i productes que estant autoritzats a vendre. 

 
2. Reglament dels Agromercats 

 
 
1. Condicions de muntatge i desmuntatge 
 

a) L’organització ofereix a cada participant un punt de llum per la connexió, així com el rètol 
amb el nom del productor i la comarca de procedència. 

b) Cada productor haurà de disposar de parada pròpia i encarregar-se del muntatge i 
desmuntatge de la parada. L’organització posarà a la seva disposició un espai de 3m 
lineals, com a màxim, a cadascun dels agromercats. 

c) L’organització serà l’encarregada d’adjudicar la distribució dels productors a la fira. 

d) No es subministraran neveres ni altres aparells.  

e) La vigilància nocturna del recinte, si s’escau, anirà a càrrec de l’entitat organitzadora en 
cada cas. 

f) Les parades han d’estar muntades dues hores abans de començar cada Agromercat. En 
aquestes 2 hores, els participants prepararan i decoraran la parada, de manera que tot 
estigui a punt per començar la venda a l’hora fixada per l’organització. En el cas que l’entitat 
organitzadora ofereix estovalles per a les parades, els productors estaran obligats de fer-les 
servir. 

g) Un cop s’acaba l’horari de venda i fins que es torna a obrir el dia següent, hi haurà vigilància 
nocturna del recinte, per la qual cosa no és necessari recollir els productes per tornar-los a 
col·locar l’endemà. 

h) El dia que finalitza l’Agromercat, els participants disposaran de dues hores, com a màxim, 
per recollir tot el material i desmuntar la parada. Es cap cas es pot desmuntar la parada 
abans de l’hora de finalització dels Agromercats. 

 
3. Requisits mínims que han de complir els participants 

 
1. Tipus de producte. 
 
Únicament es poden presentar i vendre a l’agromercat productes agroalimentaris, entesos com a 
productes o substàncies destinats a l’alimentació humana, tant si es tracta de productes 
convencionals com si es tracta de productes diferenciats o revalorats.  
 
2. Qualitat artesanal 
 
La qualitat artesanal dels productes agroalimentaris va lligada al procés productiu, a l’aplicació de 
codis de bones pràctiques, a la qualitat de les persones que treballen a l’empresa i al volum de 
producte que elabora l’empresa entre d’altres factors. 
 
En aquest sentit, es demanarà als participants la presentació d’un certificat de compromís amb 
l’elaboració artesana dels seus productes. 
 
3. Traçabilitat del producte  
 
S’entén per traçabilitat la capacitat de reconstruir l’historial dels productes agroalimentaris i de les 
matèries i els elements de producció i comercialització agroalimentaris, mitjançant l’establiment i el 
manteniment actualitzat d’un sistema de procediments d’enregistrament de dades dins les empreses i 
durant la circulació dels productes. 
 
Els participants als agromercats “Productes d’aquestes terres” han de tenir coneixement de les 
condicions en què han estat produïts i distribuïts els seus productes i la identitat i la localització dels 
operadors agroalimentaris que han intervingut, és a dir, han de poder respondre de la traçabilitat dels 
productes que presenten per a la venda.  
 
4. Etiquetatge 
 



Els productes que es comercialitzin han de tenir una etiqueta, d’acord amb la normativa alimentària 
establerta i, preferentment, han d’estar acompanyats de la contraetiqueta, ja sigui d’agricultura 
ecològica, agricultura integrada, etc. 
 
5. Formació i APPCC 
 
Els participants als agromercats han de poder acreditar que segueixen un procés de formació 
permanent. També han de poder acreditar que han iniciat el procés per a fer l’anàlisi de perills i punts 
de control crític en el procés d’elaboració dels productes (APPCC), per poder-los presentar al públic. 
 
6. Registre sanitari 
 
Els participants han d’estar en possessió dels documents necessaris que acreditin estar en regla amb 
el registre sanitari del Departament de Salut. 
 
7. Obligacions dels titulars de les parades.  
 
Les parades hauran de ser forçosament regentades pel titular seleccionat o persona que pugui 
informar sobre les qualitats del producte que ven. Queda totalment prohibit tot traspàs, sots-
arrendament o cessió del permís. 
 
La participació a l’Agromercat obliga al productor o artesà alimentari titular a romandre amb la parada 
oberta i exercint l’activitat de venda durant tot l’horari d’obertura al públic i durant tots els dies que 
dura la Fira. Es considera raó d’exclusió de les següents edicions de l’Agromercat no assistir a més 
d’un dels Agromercats corresponents a l’edició de 2011. 
 
La venda d’altres productes no autoritzats suposarà l’expulsió immediata de l’Agromercat. 
 
8. Control del requisits mínims 
 
La organització es reserva el dret de demanar tota la documentació acreditativa dels requisits mínims 
demanats que sigui necessària. 
 
ANNEX I 

AGROMERCATS “PRODUCTES D’AQUESTES TERRES” 
Vallès Oriental 2011 

 
 

Raó social o nom del participant 
 

CIF, NIF, NIE o Passaport 
 

Nom per el Ròtol de la parada 
 

Adreça 
 

Municipi i CP 
 

Telèfon - Fax 
 

Correu electrònic / web 
 

Representada per (nom i cognoms) 
 

Càrrec  
 

Productes que presentareu a l’Agromercat 
 

Expliqueu breument els elements que defineixen 
la qualitat del vostre producte (matèria primera, 

procés d'elaboració, traçabilitat, presentació, 
etiquetatge, etc)   

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ 



Els seus productes estan elaborats amb matèria 
primera de proximitat respecte el lloc de 

producció (de 0 a 100 km)? 

 

En cas afirmatiu, quin % del total de la matèria 
primera que fa servir és de proximitat (de 0 a 100 

km) 

 

 

Potència elèctrica que necessiteu 
 

 

Característiques de la parada (mides, número de 
taules, si té o no sostre)  

 

 
El/la sotasignat es compromet a participar als 3 agromercats Productes d'Aquestes Terres que tindran lloc al 
Vallès Oriental segons calendari adjunt. Es compromet també a complir el seu reglament, i a realitzar el 
pagament de l'impost municipal d'ocupació de via pública en cas que algun municipi organitzador ho exigeixi.    
 

 
 
Envieu la present sol·licitud degudament signada, abans del 4 de març de 2011 juntament amb la resta de 
documentació a l’atenció de Carme Garrido per qualsevol d’aquests mitjans: 
 

 per correu postal: CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, C/ Miquel Ricomà 46, 
08401 Granollers 

 presencialment a la seu del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
 per internet a la pàgina web: www.vallesoriental.cat 

 
Calendari agromercats Vallès Oriental 2011  
 

 Sant Celoni (Vallès Oriental): 30 d’abril de 2011 

 Mollet del Vallès (Vallès Oriental): els dies 10 i 11 de desembre de 2011. 

 Granollers (Vallès Oriental): 28 i 29 d’octubre de 2011 
 
ANNEX II 
 

CERTIFICACIÓ 
 

El/La  Sr./Sra   .............................................................................. 
amb DNI   .............................................................................. 
com a  (càrrec)     ............................................................................. 
de l’empresa  .............................................................................. 
amb NIF   .............................................................................. 
 
Certifica que la citada empresa és productora de  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................... 
 
i que tot el seu producte és natural / artesanal, que no s’utilitza maquinària sofisticada ni tecnologies 
avançades per a l’obtenció dels productes, ni es fan servir substàncies, ni additius que puguin alterar 
les propietats naturals  dels productes.  
 
Així mateix també acreditem que complim els requisits de no tenir cap procediment obert per 
incompliment de la normativa ambiental, de benestar animal o de prevenció de riscos laborals. 
 
I per que consti es signa la present  a ...................................................., a ..... de 
................................de 2011. 
 
 
Signat 

    Signatura: 

http://www.vallesoriental.cat/


Sr. ................................................. 
DNI ............................................... 
 

2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 20 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE SANITAT 
 
24. Proposta d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni per formalitzar 

la delegació de competències i acceptació en matèria de protecció d’animals 
domèstics de companyia amb l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Sanitat, de 9 de febrer de 2011, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la comarca vàrem formalitzar un 

conveni de finançament de les obres de primer establiment del Centre d’Acollida 
d’Animals Domèstics de Companyia, amb el compromís dels ajuntaments d’aprovar 
i signar el conveni corresponent per al finançament i la gestió del servei de recollida 
d’animals domèstics de companyia. 
 

2. El Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la comarca vàrem formalitzar un 
conveni de delegació de competències per a la delegació de competències 
d’aquests ajuntaments en favor del Consell Comarcal, per a l’establiment del servei 
públic comarcal Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès 
Oriental (CAD). 
 

3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha establert un servei comarcal d’acollida 
d’animals domèstics de companyia amb la finalitat d’assolir el màxim nivell de 
protecció i benestar dels animals i afavorir que la ciutadania sigui més responsable 
i tingui una actitud més cívica en la defensa i la preservació dels animals, que 
alhora reporti beneficis socials, formatius i educatius.  
 

4. L’Ajuntament de Sant Quirze Safaja no va formalitzar cap dels esmentats convenis, 
ni el finançament de les obres de primer establiment del centre ni el de delegació 
de competències per a la gestió del servei públic del CAD. 
 

5. El 14 de setembre de 2010, l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja va notificar al 
Consell Comarcal, l’acord pres en sessió plenària de 17 de setembre de 2009 
d’aprovació de conveni de delegació de competència municipal al Consell 
Comarcal per a l’establiment del servei Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de 
Companyia.   
 

6. El 9 de febrer de 2011, el secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, senyor Jordi Vendrell i Ros, ha emès l’informe preceptiu que consta a 
l’expedient. 
 

 
FONAMENTS DE DRET 



 
1. L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

disposa que les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per 
delegació i que les competències pròpies dels municipis, les províncies, les illes i 
altres entitats locals territorials únicament podran ser determinades per Llei.  
 

2. El Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que aprova el Text refòs de la Llei de 
protecció d’animals de Catalunya, disposa que: 

 
a. Correspon als ajuntaments acollir i controlar els animals de companyia 

abandonats, perduts o ensalvatgits i el control dels salvatges urbans, els quals 
poden delegar-ho a administracions o entitats locals supramunicipals sota el 
principi de millora en l’eficiència del servei (article 16.1 i 16.2).  
 

b. Els ajuntaments han de disposar d’instal·lacions de recollida d’animals 
abandonats o perduts adequades i amb capacitat suficient pel municipi o 
convenir la realització d’aquest servei amb entitats supramunicipals o amb 
altres municipis (article 16.3). 
 

c. En la prestació del servei de recollida d’animals abandonats o perduts, els 
ajuntaments o les entitats locals supramunicipals, sota llur responsabilitat en el 
compliment de la normativa aplicable, poden concertar-ne l’execució amb 
entitats externes, preferentment associacions de protecció i defensa dels 
animals legalment constituïdes o amb empreses especialitzades de control i 
recollida d’animals domèstics de companyia (article 16.4). 
 

d. L’ajuntament o, si escau, l’entitat supramunicipal corresponent s’han de fer 
càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats,  cedits o, 
si escau, sacrificats segons el que estableix la llei (article 17.1). 
 

e. Correspon als ajuntaments la captura en viu de gossos i gats ensalvatgits per 
mètodes d’immobilització a distància (article 19.1). 

 
3. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que correspon a la comarca 
realitzar activitats i prestar serveis públics d’interès supramunicipal. Li correspon 
també assegurar l’establiment i l’adequada prestació dels serveis municipals en el 
territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals, en els termes 
establerts per la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de 
règim local. 
 

4. L’article 25.1.c) 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 a la 
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar 
els municipis. Les delegacions o encàrrecs han d’anar acompanyats de la 
transferència de recursos necessaris per a exercir-los. 
 

5. L’article 114.3 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, estableix que és necessari 
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació per adoptar acords sobre les matèries següents: 
 
e) la dispensa de serveis mínims i la transferència de funcions o activitats a altres 
administracions públiques, i també l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de 



gestió realitzats per altres administracions, llevat que aquestes siguin imposades 
obligatòriament per llei. 
 

6. El text refós del reglament del servei públic comarcal del Centre d’Acollida 
d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental aprovat pel Ple del Consell 
Comarcal de 7 d’octubre de 2009 i publicat en el BOPB de 15 d’octubre de 2009.  
 

7. Els articles 47.2.h) de la LBRL, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, i 114.3.e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC), aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
estableixen que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació per a l'adopció d'acords en les matèries, entre 
d’altres, de transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, 
així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per 
altres Administracions, excepte que per llei s’imposin obligatòriament. 
 

8. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del 
secretari o secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o 
de qui legalment els substitueixi, per a adoptar els acords que tractin de matèries 
per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  

 
En el mateix sentit, l’article 3.b) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter estatal, quan disposa que la funció d’assessorament legal 
preceptiu comprèn, entre d’altres, l’emissió d’informe previ sempre que es tracti 
d’assumptes l’aprovació dels quals requereixi una majoria especial. 
 

9. 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 tot això, 
 
PROPOSO al Ple del Consell Comarcal que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Quirze 

Safaja per a formalitzar la delegació de competències i llur acceptació en matèria 
de protecció d’animals domèstics de companyia, d’acord amb el contingut següent:  
 

“R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor Antonio Rísquez Caballero, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I, de l’altra, el senyor Ramon Banús Crusellas, alcalde president de l’Ajuntament de Sant Quirze 
Safaja, assistit per la secretària de la corporació, senyora Elisabeth Udina Tormo. 
 

I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal en virtut de l’acord de delegació del Ple, de 17 de setembre de 
2003 publicat al BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003, per raó del qual es delega en la 
Presidència la competència per a l’aprovació de convenis específics amb altres entitats per un import 
igual o inferior a 60.101,21 €. 
 



L’alcalde president en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local. 
 
El secretari i la secretària 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.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i 
 

M A N I F E S T E N 
 
1. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental -en endavant, el CONSELL COMARCAL- i 

l’Ajuntament de Castellcir -en endavant, l’AJUNTAMENT- tenen interès en l’establiment d’un 
servei comarcal d’acollida d’animals domèstics de companyia amb la finalitat d’assolir el màxim 
nivell de protecció i benestar dels animals, afavorint una responsabilitat més elevada i una 
conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals, que alhora 
reporti beneficis socials, formatius i educatius. 
 

2. Que el 9 de gener de 2002, la Diputació de Barcelona i el CONSELL COMARCAL van formalitzar 
un conveni pel finançament de les obres de primer establiment del Centre d’acollida d’animals 
domèstics de companyia, integrat a la xarxa d’aquests centres, que ha d’adequar-ne el 
funcionament al Programa d’atenció mínima d’animals domèstics de companyia. 
 

3. Que el 30 de gener del 2002, l’Ajuntament de Granollers i el CONSELL COMARCAL van signar 
un conveni per raó del qual l’Ajuntament cedia l’ús del terreny situat al carrer Severo Ochoa, 
núm. 103-105, sector Coll de la Manya, per a la construcció del Centre d’acollida d’animals 
domèstics de companyia.  
 
La titularitat dominical del bé, objecte de cessió d’ús, pertany a l’Ajuntament de Granollers sense 
veure alterada la seva qualificació jurídica com a bé de domini públic. L’ús del bé tornarà a 
pertànyer a l’Ajuntament de Granollers una vegada extingida la vigència del conveni, en el cas 
que el CONSELL COMARCAL deixi de prestar el servei d’acollida d’animals domèstics, pel mutu 
acord de les parts o per l’alteració legal de les seves competències. 

 
4. Que el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT no han formalitzat cap conveni per al 

finançament de les obres del primer establiment del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de 
Companyia del Vallès Oriental i l’AJUNTAMENT no ha fet aportació per aquest concepte. 
 

5. Que l’AJUNTAMENT no té contractat cap treballador per a la realització de les tasques de 
recollida o acollida d’animals domèstics de companyia. Alhora, no té subscrit cap contracte 
administratiu ni de cap altra naturalesa del qual es derivin obligacions de cap tipus per al 
CONSELL COMARCAL per raó d’aquest conveni. La formalització d’aquest conveni no genera 
cap obligació de subrogació de treballadors per part del CONSELL COMARCAL.  

 
6. Que el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per 

formalitzar els acords de delegació de competències i llur acceptació i per satisfer els interessos 
comuns esmentats, que se subjecten en les següents 
 

C O N S I D E R A C I O N S   J U R Í D I Q U E S 
 

1. El Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que aprova el Text refòs de la Llei de protecció 
d’animals de Catalunya, disposa que: 
 

a. Correspon als ajuntaments acollir i controlar els animals de companyia abandonats, 
perduts o ensalvatgits i el control dels salvatges urbans, els quals poden delegar-ho a 
administracions o entitats locals supramunicipals sota el principi de millora en l’eficiència 
del servei (article 16.1 i 16.2).  
 

b. Els ajuntaments han de disposar d’instal·lacions de recollida d’animals abandonats o 
perduts adequades i amb capacitat suficient pel municipi o convenir la realització 
d’aquest servei amb entitats supramunicipals o amb altres municipis (article 16.3). 
 

c. En la prestació del servei de recollida d’animals abandonats o perduts, els ajuntaments 
o les entitats locals supramunicipals, sota llur responsabilitat en el compliment de la 
normativa aplicable, poden concertar-ne l’execució amb entitats externes, preferentment 
associacions de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes o amb 



empreses especialitzades de control i recollida d’animals domèstics de companyia 
(article 16.4). 
 

d. L’ajuntament o, si escau, l’entitat supramunicipal corresponent s’han de fer càrrec dels 
animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats,  cedits o, si escau, sacrificats 
segons el que estableix la llei (article 17.1). 
 

e. Correspon als ajuntaments la captura en viu de gossos i gats ensalvatgits per mètodes 
d’immobilització a distància (article 19.1). 

 
2. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que correspon a la comarca realitzar activitats i prestar 
serveis públics d’interès supramunicipal. Li correspon també assegurar l’establiment i l’adequada 
prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les competències 
municipals, en els termes establerts per la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i per la 
legislació de règim local. 
 

3. L’article 25.1.c) 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 a la comarca l’exercici de les 
competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis. Les delegacions o 
encàrrecs han d’anar acompanyats de la transferència de recursos necessaris per a exercir-los. 
 

4. L’article 28.1.e) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya disposa que 
correspon a les comarques establir i coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les 
infrastructures, els serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal. 
 

5. L’article 29.1 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya disposa que els 
consells comarcals han d’elaborar un programa d’actuació comarcal que ha d’incloure els serveis 
i les activitats que han de dur a terme, la manera d’acomplir-los, els mecanismes de coordinació 
amb els municipis i la previsió de recursos necessaris per a finançar-ne les actuacions. 
 

6. L’article 36 del Pla d’actuació comarcal del Vallès Oriental (PAC), aprovat pel Ple del CONSELL 
COMARCAL el 30 de març de 1995, disposa que el CONSELL COMARCAL pot establir i prestar 
activitats i serveis supramunicipals que siguin complementaris dels municipals, d’acord amb la 
legislació de règim local.  
 

7. La directriu d’actuació comarcal cinquena del PAC disposa que el CONSELL COMARCAL 
desenvoluparà la llei de protecció dels animals subsidiàriament en els municipis on no quedi 
garantida. Al mateix temps, potenciarà els sistemes d’identificació, protecció, recollida i sacrifici, 
que siguin comuns a la comarca. 
 

8. Els articles 64 i següents del PAC pel que fa a la delegació d’activitats o serveis municipals a 
favor de la comarca. 
 

D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts acorden formalitzar 
aquest conveni amb els següents, 
 

P A C T E S 
 
CAPÍTOL 1. OBJECTE 
 
Primer.  OBJECTE 
 
Aquest conveni té per objecte: 
 

a. La formalització de la delegació al CONSELL COMARCAL de competències atribuïdes a 
l’AJUNTAMENT pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que aprova el Text refòs de la Llei 
de protecció d’animals de Catalunya. 

 
b. La col·laboració per promoure actuacions complementàries de les que es deleguen, 

encaminades a assolir el màxim nivell de protecció dels animals, afavorint una 
responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa, la 
preservació i la tinença dels animals domèstics de companyia. 
 

c. La col·laboració per promoure activitats socials, formatives i educatives que generin un valor 
afegit. 
 



d. El finançament de les competències que es deleguen així com el de les altres actuacions de 
col·laboració. 

 
CAPÍTOL 2. ÀMBIT I EXERCICI DE LA DELEGACIÓ 
 
Segon. ÀMBIT DE LA DELEGACIÓ 
 
1. L’AJUNTAMENT delega al CONSELL COMARCAL, que accepta, les competències de: 
 

a. Recollir els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits. 
b. Acollir en centres de recollida d’animals els abandonats o perduts. 
c. Fer-se càrrec dels animals abandonats o perduts acollits fins que siguin recuperats, cedits o 

sacrificats. 
d. Capturar en viu gossos i gats ensalvatgits per mètodes d’immobilització a distància. 
e. Establir i regular els serveis públics que resulten de les competències que es deleguen i els 

corresponents ingressos de dret públic. 
 
2. Nogensmenys, les delegacions no exoneren l’AJUNTAMENT d’exercir les competències ni de 

prestar els serveis que en resulten de les obligacions imposades a l’AJUNTAMENT pel Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que aprova el Text refòs de la Llei de protecció d’animals de 
Catalunya, pel que fa als animals que no són gestionats pel CAD. 

 
3. Les delegacions exclouen qualsevol competència, facultat o atribució que correspon a 

l’AJUNTAMENT, que no ha delegat expressament i no ha acceptat el CONSELL COMARCAL, ja 
siguin instrumentals o connexes amb les que es deleguen.  

 
Tercer. EL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA 
 

1. El CONSELL COMARCAL exerceix les competències delegades i les actuacions esmentades en 
el pacte primer a través del Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia, d’acord amb el 
règim de finançament regulat en aquests pactes i el reglament dels serveis que s’estableixin. 
 

2. El CONSELL COMARCAL pot emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis públics 
establertes en la legislació de règim local i atorgar els contractes, de qualsevol naturalesa, que 
siguin necessaris per a l’exercici de les competències delegades, de conformitat amb les normes 
de contractació. 
 

3. El Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia presta els serveis següents: 
 

a. Captura  a la via pública i altres indrets 
 
El CAD presta el servei de captura i trasllat d’animals domèstics abandonats, perduts o 
ensalvatgits. 

 

b. Recollida d'animals prèviament capturats 
 

El servei consisteix en la recollida d’animals de companyia prèviament capturats. El servei 
inclou totes les actuacions necessàries fins a l’acollida al CAD, l’adopció de l’animal o el 
sacrifici de l’animal i l’eliminació del cadàver. 

 

c. Acollida d' animals amb o sense propietari conegut 
 

1. El CAD acull els animals vius recollits amb o sense identificació i/o propietari conegut. El 
servei inclou totes les actuacions a dur a terme en relació amb l’estada al CAD fins a 
l'adopció o fins al sacrifici dels animals i l’eliminació dels cadàvers.  

 
2. El servei es presta de manera continuada tot l’any. 

 

d. Acollida per cessió directa   
 

1. El propietari o posseïdor de l’animal pot cedir-lo directament al CAD per al seu 
acolliment. La petició d’acollida s’ha de formular per escrit i amb l’autorització del seu 
ajuntament. En casos excepcionals el CAD anirà a recollir l’animal on l’ajuntament 
consideri dintre del seu terme municipal.  

 
2. Nogensmenys, l’acceptació de l’animal està condicionada a la capacitat i disponibilitat 

del CAD. 



 
3. El servei inclou les actuacions a dur a terme fins a l'adopció, el sacrifici dels animals i 

l’eliminació dels cadàvers.  
 

e. Acollida per disposició administrativa o judicial 
 

1. El CAD pot acollir animals per decisió administrativa o judicial, pel seu comportament, 
per la seva perillositat, per haver ocasionat danys a les persones, per estar en 
observació sanitària o quan alguna altra situació  així ho aconselli. 

 
2. El servei inclou les actuacions a dur a terme fins a la devolució de l’animal al propietari, 

l'adopció, el sacrifici i l’eliminació del cadàver. 
 
3. El servei es presta de manera continuada tot l’any. 

 

f. Residència per animals de propietat i/o utilitat pública 
 
El CAD prestarà el servei d’allotjament i manteniment dels animals que pertanyen a la policia 
local dels ajuntaments col·laboradors o qualsevol altre animal declarat d’utilitat pública. 

 

g. Creació de colònies felines 
 

1. El CAD presta el servei de creació de colònies felines, a petició expressa dels 
ajuntaments adherits al servei. 
 

2. El servei de creació de colònies felines inclou les activitats següents: 
 

a) Cessió de les gàbies necessàries per al control dels animals. 
b) Recollida del gat prèviament capturat allà on indiqui l’ajuntament. 
c) Test sanitari de l’animal. 
d) Sacrifici o esterilització dels gats, en funció del resultat del test sanitari. 
e) Retorn dels gats al seu habitat natural. 

 

h. Recollida i eliminació d’animals domèstics de companyia morts a la via pública 
 

1. El CAD presta el servei de recollida i incineració d’animals domèstics de companyia 
morts a la via pública, dintre del terme municipal dels municipis adherits al servei. 
 

2. El servei de recollida i eliminació de cadàvers d’animals morts a la via pública inclou les 
activitats següents: 

 
a) Recollida de l’animal domèstic de companyia mort a la via pública. 
b) Transport de l’animal domèstic mort al centre d’incineració. 
c) Eliminació de l’animal domèstic mort. 

 

i. Servei veterinari 
 

1. El CAD té un servei veterinari que garanteix les condicions de salut, higiene i benestar 
dels animals. 

 

2. El veterinari és el responsable de les condicions higièniques i sanitàries del CAD i de 
les seves instal·lacions, així com del control mèdic, el sacrifici, l’esterilització dels 
animals i l’assessorament dels perfils d’adopció. 

 

4. El Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia ha de promoure les activitats de foment 
següents: 

 
a. Promoció de la tinença cívica d'animals de companyia 

 
1. El CAD ha de promoure activitats de formació, informació i difusió de la tinença cívica 

d'animals de companyia, d'acord amb el Pla anual de funcionament del CAD aprovat 
per la Comissió Plenària. 
 

2. La política divulgativa i educativa s’ha d’encaminar a aconseguir els objectius d’evitar 
els abandonaments, esterilitzar, censar i identificar els animals i fomentar el 



comportament cívic amb els animals al carrer. El CAD també ha de col·laborar amb 
aquelles iniciatives que promoguin aquests objectius. 

 
b. Registre públic informatitzat d'animals acollits 
 

1. Els animals acollits en el CAD s’inscriuen en un registre informatitzat d'accés públic 
amb la finalitat de localitzar els seus propietaris i/o promoure’n l’adopció, d'acord amb 
sistemes de tractament, difusió i consulta de la informació que permetin emprar la xarxa 
informàtica municipal. 

 
2. El registre ha de recollir de manera actualitzada les dades relatives a l’entrada i la 

sortida dels animals, les circumstàncies de la captura, troballa o lliurament, la persona 
que n’ha estat propietària si fos coneguda i les dades de l’animal. 

 
El registre ha de poder-se connectar informàticament amb els registres censals dels 
ajuntaments, de la Diputació de Barcelona i del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
c. Recuperació d’animals extraviats 

 
1. El CAD col·labora en la localització dels propietaris i la recuperació d’animals perduts. 

Desenvolupa les gestions necessàries per tal que, a través de mitjans propis o els de 
la xarxa, s’assoleixi aquest servei. 
 

2. El termini per recuperar els animals s’ha d’ajustar a les previsions de la normativa 
vigent, de la mateixa manera que les condicions de lliurament de l’animal al seu 
propietari. 

 
d. Adopció d’animals abandonats 
 

1. El CAD ha de dur a terme activitats que fomentin l'adopció, mirant de trobar en cada 
cas el perfil adequat.  

 
2. Els animals lliurats en adopció ho seran després d’haver comprovat l’estat sanitari, 

haver estat vacunats, identificats i esterilitzats, sota els criteris de la normativa vigent.  
 
3. El Consell Comarcal ha de lliurar a l’adoptant un document acreditatiu en què constin 

les dades d’identificació. 
 

e. Servei d’atenció ciutadana 
 
1. El CAD presta un servei d’orientació en l’adopció, per tal de garantir la màxima 

adequació possible entre la persona adoptant i l’animal adoptant. 
 

2. El protocol d’adopció inclou la visita al centre, l’entrevista personalitzada, la valoració 
dels adoptants, informació sobre la tinença responsable i la resta d’obligacions dels 
propietaris dels animals i el seguiment de l’adopció. 

 
f. Col·laboració amb els ajuntaments 
 

En relació amb els ajuntaments, el CAD: 
 

a) Col·labora en el desenvolupament dels registres censals municipals. 
b) Facilita les dades d'identificació dels animals del CAD als ajuntaments als quals dóna 

servei.  
c) Assessora sobre els temes relacionats amb nuclis zoològics.  
d) Fomenta l’intercanvi d'informació de les activitats o indrets que predisposen a 

l'abandonament dels animals. 
e) Dóna compte als ajuntaments de les dades de les persones del seu municipi, que hagin 

adoptat o recuperat un animal al CAD. 
 

g. Educació i promoció 
 

1. El CAD impulsa campanyes de promoció i educació per tal d’afavorir la tinença 
responsable en tots els seus aspectes. 

 



2. El CAD assoleix com a objectiu prioritari l’impuls de campanyes educatives i formatives 
d’àmbit social, per tal d’afavorir la reinserció de joves i adults amb problemes socials, la 
formació de persones que pateixin trastorns mentals i discapacitats intel·lectuals que 
tolerin contacte amb animals domèstics. 

 
h. Servei d’informació de la Xarxa 

 
El CAD està interconnectat via informàtica amb la Xarxa de Centres compartint les dades i la 
informació necessària per facilitar el funcionament del Programa de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Quart. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT s’obliga a: 
 
a. Disposar d’un registre censal de gats i gossos amb residència habitual al municipi en què constin 

les dades d’identificació veterinària de l’animal, les dades de la persona posseïdora i les altres 
que fixi la normativa vigent. 
 
Les dades contingudes en aquest registre s’han de poder recollir en el Registre general d’animals 
de companyia del departament de Medi Ambient.  
 

b. Promoure la tinença responsable dels animals domèstics de companyia fomentant-ne l’adopció, 
l’esterilització i el respecte envers els animals.  
 

c. Col·laborar en les campanyes de promoció i educació per tal d’afavorir la tinença responsable 
dels animals domèstics i amb aquelles iniciatives que promoguin aquests objectius. 
 

d. Divulgar el règim de funcionament del Centre als cossos que, dependents de l’administració 
municipal, tinguin per missió atendre la seguretat dels ciutadans i fer complir les ordenances que 
els afectin. 

 
Cinquè. OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL 
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a: 
 
a. Prestar els serveis que resulten de les competències delegades en qualsevol de les formes de 

gestió reconegudes per l’ordenament jurídic.  
 

b. Promoure el funcionament del Centre d’acord amb les prestacions de serveis esmentades al 
pacte tercer. 
 

c. Promoure el funcionament de la Comissió Plenària i de la Comissió Assessora. 
 

d. Complir les altres obligacions que resulten d’aquest conveni. 
 
CAPÍTOL 3. RÈGIM ECONÒMIC 
 
Sisè. MARC NORMATIU 
 
Les competències delegades es financen a l’empara de les atribucions i obligacions el Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que aprova el Text refòs de la Llei de protecció d’animals de 
Catalunya, i l’altra normativa vigent en matèria de protecció dels animals en el moment en què 
s’aprova el conveni, atribueix als ajuntaments i imposa als posseïdors dels animals. 
 
Setè. EL FONS PER AL SOSTENIMENT DEL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS  DOMÈSTICS DE 
COMPANYIA 
 
1. Es crea el Fons per al sosteniment del Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia que 

es regeix per aquests pactes.  
 

2. El Fons per al sosteniment del Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia es  finança 
amb càrrec a: 

 
a. Les aportacions de l’AJUNTAMENT en la part que li correspongui, de conformitat amb el 

pacte vuitè. 
 



b. Les aportacions, les subvencions o les donacions que les persones físiques o jurídiques de 
dret públic o de dret privat facin al CONSELL COMARCAL o a l’AJUNTAMENT, a favor dels 
sosteniment dels serveis i de les activitats del Centre o les que facin aquests mateixos. 
 

c. Els ingressos de dret públic i de dret privat de què pugui nodrir-se el CONSELL COMARCAL 
per raó de les competències delegades i dels serveis que presti. 

 
3. El romanent d’un exercici pressupostari del Fons s’incorpora al pressupost de l’exercici següent i 

s’aplicarà en la forma prevista pel Pla anual del Centre d’acollida d’animals domèstics de 
companyia. 

 
Vuitè. L’APORTACIÓ MUNICIPAL  
 
1. L’AJUNTAMENT aportarà la quantitat de dos euros amb trenta cèntims (2,30 €), per animal, per 

cada dia de servei que requereixi del CAD. 
 

Aquest preu serà revisat, periòdicament, per tal d’adequar-lo al cost del servei. 
 
2. El CAD garanteix a l’AJUNTAMENT la reserva d’una plaça a les seves instal·lacions.  
 

Nogensmenys, si la capacitat i disponibilitat del centre ho permeten i si el CONSELL 
COMARCAL així ho autoritza, l’AJUNTAMENT podrà fer servir més d’una plaça de manera 
simultània. 

 
L’acollida en el CAD inclou la recollida i la captura, si és el cas, dels animals i el compliment de 
les obligacions que a partir de llavors corresponen al posseïdor de l’animal. 

 
Novè. LA GESTIÓ DEL FONS  
 
1. El CONSELL COMARCAL gestiona el Fons per al sosteniment del Centre d’acollida d’animals 

domèstics de companyia. 
 

2. Correspon al CONSELL COMARCAL: 
 

a. Elaborar el pla i el pressupost anual de funcionament del Centre. 
 

b. Sotmetre’l a l’aprovació de la Comissió Plenària abans del 15 d’octubre de cada any.  
 

c. Actualitzar les quotes anuals de participació municipal. 
 

d. Retre anualment una memòria i un compte de la gestió del Fons. 
 

e. Concórrer a les convocatòries públiques de subvencions l’objecte de les quals sigui 
coincident amb l’objecte d'aquest conveni. 

 
Desè. DEL PAGAMENT 
 
L’AJUNTAMENT abona la seva quota en el Fons, en funció dels serveis prestats, mitjançant dos 
abonaments en el compte corrent assenyalat pel CONSELL COMARCAL, abans del 30 de gener, 
pels animals acollits entre l’1de juliol i el 31 de desembre, i abans del 30 de juliol, pels animals acollits 
entre l’1 de gener i el 30 de juny, de cadascun dels anys de vigència del conveni. 
 
La Tresoreria del CONSELL COMARCAL ha d’iniciar l’expedient de compensació, de conformitat amb 
el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per 
raó d’aquest conveni. 
 
Onzè. LA LIQUIDACIÓ DEL FONS 
 
1. L’extinció de tots els convenis de naturalesa anàloga formalitzats pel CONSELL COMARCAL per 

qualsevol causa comporta la liquidació del Fons. 
 

2. Nogensmenys, la denúncia unilateral del conveni no causa la liquidació del Fons i tampoc no 
genera cap dret de reintegrament. 

 
CAPÍTOL 4. PARTICIPACIÓ PÚBLICA I SOCIAL 
 
Dotzè.  COMISSIÓ PLENÀRIA 



 
1. L’AJUNTAMENT participa en el serveis que delega i les altres actuacions mitjançant una 

comissió integrada pels regidors o regidores a les àrees dels quals estiguin adscrits els serveis 
objecte d’aquest conveni. 
 

2. També en forma part el president del CONSELL COMARCAL, que la presideix, o el conseller o 
consellera comarcal en qui delegui. 
 

3. Les  funcions de la Comissió Plenària són: 
 

a. L’aprovació del Pla i del pressupost anual de funcionament del Centre. 
 

b. Conèixer el reglament de serveis del Centre abans del període d’exposició pública 
 
c. Estudiar i aprovar, al seu parer, les propostes de la Comissió Assessora. 

 
Tretzè. COMISSIÓ ASSESSORA 
 
1. Els col·lectius socials vinculats als serveis i a les activitats del CAD, sense perjudici que també ho 

facin les persones físiques, participen en les seves polítiques públiques exercint les funcions que 
se’ls atribueixen. 
 

2. Les funcions de la Comissió Assessora són: 
 
a) Presentar informes a la Comissió Plenària sobre la possible millora dels serveis. 
b) Proposar l’impuls de campanyes informatives, educatives i de tinença responsable dels 

animals a la Comissió Plenària. 
c) Proposar polítiques de civisme en la tinença dels animals de companyia. 
d) Proposar campanyes d’adopció responsable dels animals. 
e) Assessorar la Comissió Plenària i el Consell Comarcal quan sigui requerida. 

 
3. La Comissió Assessora la integren:  

 
a) Un representant del Consell Comarcal, que la presideix. 
b) Un representant de la Diputació de Barcelona. 
c) Un representant per cada ajuntament de més de 20.000 habitants. 
d) Dos representants dels ajuntaments de 5.000 a 20.000 habitants. 
e) Dos representants dels ajuntaments de menys de 5.000 habitants. 
f) Un representant de les corporacions professionals. 

 
4. Els membres d’aquesta comissió s’integren per invitació expressa del president del Consell 

Comarcal. 
 
5. La Comissió Assessora celebra una sessió anual i quan ho requereix el president de la Comissió. 
 
6. Els seus informes no són vinculants i s’emeten per consens sens perjudici dels vots particulars. 

 
CAPÍTOL 5. VIGÈNCIA. PUBLICACIÓ. JURISDICCIÓ 
 
Catorzè. VIGÈNCIA 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de l’encapçalament i s’extingeix el 31 de desembre de 2013. 
Nogensmenys, les parts podran prorrogar-lo mitjançant pacte exprés en la forma i pactes que acordin. 
 
Quinzè. EXTINCIÓ 
 
Aquest conveni s’extingeix per les causes següents: 
 

a. El compliment del període de vigència. 
b. L’acord mutu entre les parts. 
c. La denúncia plantejada unilateralment davant el CONSELL COMARCAL amb sis mesos 

d’antelació.  
d. La falta de pagament per l’AJUNTAMENT de l’import que correspongui que no hagi pogut 

ser compensat i n’hagin transcorregut vuit mesos des del venciment. 
e. L’extinció unilateral dels convenis de naturalesa anàloga a aquest que el CONSELL 

COMARCAL hagués subscrit quan facin insostenible el Fons. 
 



Setzè.  PUBLICACIÓ 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la 
formalització d’aquest conveni i en trametrà un exemplar a la Direcció General d’Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya perquè en tingui coneixement. La resolució d’aquest conveni estarà 
sotmesa al mateix règim de publicitat.  
 
Les previsions anteriors no limitaran la facultat de les parts per donar la màxima publicitat i difusió 
d’aquest instrument entre la població interessada. 
 
Dissetè. DE LA JURISDICCIÓ 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per tal de resoldre les incidències 
que puguin derivar-se d’aquest conveni. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera. L’AJUNTAMENT aporta 617,36 euros en concepte de quota de participació corresponent a 
la construcció del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental, que 
s’integraran al Fons per al sosteniment del centre. 
 
La quota de participació de l’Ajuntament es determina d’acord amb les regles fixades pel conveni de 
finançament de la construcció del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès 
Oriental, aprovat pel Ple del Consell Comarcal de 27 de desembre de 2001.  
 
Segona. Les obres d’ampliació o de modificació del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de 
Companyia acordades per la Comissió Plenària mitjançant el pla i el pressupost anual es financen 
d’acord amb el conveni esmentat.  
 
I, convenint a les parts la formalització d’aquest conveni, el signen i ratifiquen en senyal de 
conformitat en dos exemplars i a un sol efecte, de la qual cosa els secretaris sotasignants donen fe. 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 20 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I PROCESSOS PARTICIPATIUS 
 
25. Donar compte del Decret de Gerència 499/2010, d’1 de desembre, d’aprovació 

d'un contracte. 
 
L’Àrea de Societat del Coneixement i Processos Participatius dóna compte al Ple, que 
en pren coneixement, del Decret de Gerència següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Gerència ha dictat el Decret 499/2010, d’1 de desembre, d’aprovació d'un 
contracte. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
 
 
Per això, 



 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat del Decret de Gerència 
esmentat a la relació de fets.” 
 
 
ÀREES D’EDUCACIÓ I POLÍTIQUES SOCIALS 
 
26. Donar compte del Decret de Gerència 522/2010, de 22 de desembre, de 

l’expedient de contractació de rutes de transport escolar i adaptat. 
 
L’Àrees d’Educació i Polítiques Socials dóna compte al Ple, que en pren coneixement, 
del Decret de Gerència següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Gerència ha dictat el Decret 522/2010, de 22 de desembre, de l’expedient de 
contractació de rutes de transport escolar i adaptat. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat del Decret de Gerència 
esmentat a la relació de fets.” 
 
 
27. Precs i preguntes. 
 
El senyor Joan Castaño i Augé més que res com a celonins també i com a vallesà, 
crec que el Ple podria traslladar el nostre condol a la mort de Santi Santamaria 
restaurador reconegut arreu del món, només tenia 53 anys, i crec també, que amb tot 
el tema gastronòmic ha posat el poble Sant Celoni, la comarca i al país en el mapa del 
món. Crec que és important destacar també que hi havia el compromís, i havia 
col·laborat en diverses coses i hi havia el compromís amb la guia gastronòmica que 
s’està preparant i també col·labora amb la presentació, per desgràcia no podrà ser 
així, però crec que és d’agrair la tasca que ha estat fet a nivell de comarca. 
 
El senyor Antonio Rísquez Caballero expressa el condol a la família. 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i tretze 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 


