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ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.:   7/2011 
Caràcter: ordinari 
Data:  5 d‟octubre de 2011 
Inici:   19:08 
Final:  19:15 
Lloc: seu del Consell Comarcal 

 
Hi assisteixen: 

 

José Orive Vélez, president 
Joaquím Brustenga i Etxauri, portaveu del Grup Comarcal de Convergència i 
Unió 
Meritxell Budó i Pla 
Susana Salvo i Casadesús,  portaveu del Grup Comarcal del Partit Popular   
Maria Assumpció Camps i García 
Andrea Canelo i Matito 
Josep Casasnovas i Vaquero, vicepresident tercer  
German Cequier i Bardají 
Daniel Cortés i  Martín, vicepresident primer 
Montserrat Cots i Álvarez 
Miquel Estapé i Valls 
Joaquim Ferriol i Tarafa 
Marta Iglesias i Vivet 
Rosa M. Isidro i Ortega 
Francisco Manuel León i Cuenca 
Oriol López i Mayolas 
Jordi Manils i Tavío, portaveu del Grup Comarcal d‟Iniciativa per Catalunya 

Verds-Esquerra Unida 

Ignasi Martínez i Murciano 
Joan Mora i Alsina 
Antonio Moreno i Ureña 
José Maria Moya i Losilla 
Ma Ángels Olano  i García 
Mariona Pons i Rodríguez 
Martí Pujol  i Casals, vicepresident quart 
Arnau Ramírez i Carner 
Antonio Rísquez Caballero 
Pere Rodríguez i Rodríguez,  portaveu del Grup Comarcal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal  
Ester Safont i Artal 
Ignasi Simón i Ortoll 
Jordi Solé i Ferrando, portaveu del Grup Comarcal d‟Esquerra Republicana – 
Acord Municipal 
Joan Vila i Matabacas 
Manel Vila i Valls, vicepresident segon 
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Ignasi Valls i Vilaró, gerent 

Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 

 

 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Marta Melgar i  Hervàs 

 
 
 
S‟inicia la sessió a les dinou hores i  vuit minuts amb el següent ordre del dia: 
 
 
1. Aprovar l‟acta de la sessió extraordinària de 22 de juliol de 2011 (constitució). 
 
2. Aprovar l‟acta de la sessió extraordinària urgent de 22 de juliol de 2011. 

 
3. Presa de possessió de la senyora Andrea Canelo i Matito com a consellera 

comarcal i del senyor Jordi Manils i Tavío com a conseller comarcal. 
 

4. Donar compte de la constitució dels grups comarcals, de l‟adscripció dels 
consellers i de les conselleres comarcals a les comissions informatives i a la 
Comissió Especial de Comptes. (esmena errors) 
 

5. Dictamen de modificació del Reglament orgànic comarcal. 
 

6. Dictamen de nomenament de representants a la Comissió Consultiva Comarcal de 
l‟Accés Motoritzat al Medi Natural. 
 

7. Dictamen de nomenament de representants al Consell Esportiu del Vallès Oriental. 
 

8. Dictamen de nomenament de representant al Patronat de la Fundació Privada 
Hospital Asil de Granollers. 

 
9. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

- 32/2011, de 18 de maig, d‟aprovació del contingut i la signatura d‟un conveni 
- 33/2011, de 18 de maig, d‟atorgament d‟una subvenció 
- 60/2011, de 28 de juliol, de delegació de Presidència 

 
10. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 232/2011, de 28 d'abril i 372/2011, de 30 de juny, de resolució d‟un contracte 
- 247/2011, de 2 de maig, d‟autorització i disposició d‟una despesa  
- 278/2011, de 19 de maig, d‟aprovació del contingut i la signatura d‟un conveni 
- 496/2011, de 14 de setembre, d‟atorgament d‟una aportació  
- 501/2011, de 15 de setembre, d‟aprovació d'un contracte  

 

11. Dictamen de modificació de l‟organització de serveis tècnics del Consell Comarcal. 
 
 
ÀREA DE COOPERACIÓ 
 
12. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
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- 238/2011, de 29 d'abril i 478/2011, de 7 de setembre d‟atorgament d'una subvenció 

- 459/2011, de 28 de juliol i 495/2011, de 13 de setembre, de justificació econòmica 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
13. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 264/2011, de 12 de maig, de resolució d‟un contracte de serveis 
- 512/2011, de 20 de setembre, d‟atorgament d‟un contracte de serveis 

 
14. Dictamen de declaració de béns cultural d‟interès local de Sant Pere de Vilamajor. 
 
 
ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
15. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 206/2011, d‟11 d'abril, 263/2011, de 12 de maig, 307/2011, de 19 de maig, 369/2011, 
de 29 de juny, 370/2011, de 29 de juny, 371/2011, de 29 de juny, 390/2011, de 8 de 
juliol, 391/2011, de 8 de juliol i 411/2011, de 21 de juliol, d‟abonament de diverses 
factures 

- 207/2011, d‟11 d'abril, 209/2011, de 13 d'abril, 248/2011, de 2 de maig, 249/2011, de 4 
de maig, 479/2011, de 8 de setembre, 490/2011, de 9 de setembre, 492/2011, de 12 de 
setembre, i 497/2011, de 14 de setembre, d‟adjudicació de diversos contractes 

- 414/2011, de 22 de juliol, 415/2011, de 22 de juliol i 425/2011, de 25 de juliol, 
d‟aprovació de diversos expedients ordinaris de contractació i convocar la corresponent 
licitació 

- 285/2011, de 19 de maig, 340/2011, de 20 de juny, 398/2011 i de 13 de juliol, de 
resolució de diversos contractes 

- 375/2011, d‟1 de juliol, 376/2011, d‟1 de juliol, 377/2011, d‟1 de juliol, i 442/2011, de 26 
de juliol, d‟aprovació de diverses modificacions de contractes 

- 430/2011, de 26 de juliol, 431/2011, de 26 de juliol, 432/2011, de 26 de juliol, 433/2011, 
de 26 de juliol, 434/2011, de 26 de juliol, 435/2011, de 26 de juliol, 436/2011, de 26 de 
juliol, 437/2011, de 26 de juliol, 438/2011, de 26 de juliol, 439/2011, de 26 de juliol, 
440/2011, de 26 de juliol, 441/2011, de 26 de juliol, 443/2011, de 26 de juliol, 444/2011, 
de 26 de juliol, 445/2011, de 26 de juliol i 446/2011, de 26 de juliol, d‟aprovació de 
pròrrogues de diversos contractes 

- 259/2011, de 10 de maig, 448/2011, de 26 de juliol i 449/2011, de 26 de juliol, 
d‟atorgament de diversos ajuts 

- 403/2011, de 15 de juliol, de justificació econòmica  
- 308/2011, de 19 de maig, 447/2011, de 26 de juliol, 452/2011, de 27 de juliol i 

488/2011, de 9 de setembre, d‟aprovació de diversos convenis 
- 426/2011, de 25 de juliol, 427/2011, de 25 de juliol, 428/2011, de 25 de juliol i 

429/2011, de 25 de juliol, d‟aprovació del contingut i la signatura de diverses 
pròrrogues de convenis 

- 367/2011, de 29 de juliol i 368/2011, de 29 de juliol, de desestiment de diverses 
sol·licituds  

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

- 304/2011, de 19 de maig i 410/2011, de 20 de juliol d‟atorgament d'una subvenció  
- 382/2011, de 4 de juliol, i 498/2011, de 14 de setembre, de justificació econòmica  
- 412/2011, de 21 de juliol, d„abonament d‟una factura 

- 511/2011, de 20 de setembre, d‟acceptació de la renúncia d‟una subvenció  
- 517/2011, de 21 de setembre, 518/2011, de 21 de setembre de justificació econòmica  
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ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
17. Dictamen d‟aprovació del conveni per a la prestació d‟assistència tècnica a 

l‟Ajuntament de Cànoves i Samalús. 
 
18. Dictamen d‟aprovació del conveni per a la prestació d‟assistència tècnica a 

l‟Ajuntament de Canovelles. 
 
19. Dictamen de modificació del Reglament regulador del servei públic comarcal 

d‟avaluació ambiental. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 

 
20. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

- 27/2011, de 2 de maig, i 29/2011, de 13 de maig, d‟excedència voluntària de personal 
- 43/2011, de 12 de juliol, i 56/2011, de 25 de juliol, de reconeixement de triennis de 

personal 
- 64/2011, de 21 de setembre, de convocatòria d‟oferta pública d‟ocupació 

 
21. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 219/2011, de 26 d'abril, i 491/2011, de 12 de setembre de contestació a una diligència 
d'embargament 

- 217/2011, de 15 d'abril i 218/2011, de 15 d'abril, i 341/2011, de 21 de juny, de 
complement de productivitat al personal 

- 220/2011, de 26 d'abril, 272/2011, de 18 de maig, 293/2011, de 20 de maig, 333/2011, 
de 14 de juny, 349/2011, de 22 de juny, 384/2011, de 4 de juliol, 455/2011, de 28 de 
juliol, 513/2011, de 21 de setembre, 514/2011, de 21 de setembre, i 515/2011, de 21 de 
setembre, de rescabalament de les despeses  

- de rescabalament de despeses del personal  
- 221/2011, de 26 d'abril, 286/2011, de 19 de maig, 294/2011, de 19 de maig, i 359/2011, 

de 27 de juny, de gratificacions del personal 
- 223/2011, de 26 d'abril, 266/2011, de 16 de maig, de contractació de personal 
- 254/2011, de 6 de maig, de reducció de jornada i compactació de lactancia 
- 257/2011, de 10 de maig, de reconeixement de la improcedència de l‟extinció del 

contracte 
- 275/2011, de 19 de maig, d‟atorgament d‟un premi 
- 298/2011, de 19 de maig, 373/2011, de 29 de juny, de nomenament de diversos 

funcionaris interins 
- 350/2011, de 23 de juny, de modificació de les retribucions d'una funcionaria 
- 360/2011, de 27 de juny, 361/2011, de 27 de juny, 362/2011, de 27 de juny, de fi del 

contracte d'obra i servei determinat  
- 388/2011, de 7 de juliol, d‟atorgament d‟una bestreta  
- 454/2011, de 28 de juliol, de resolució d‟un contracte 
- 464/2011, de 29 de juliol, d‟adscripció d‟un treballador 
- 396/2011, d‟11 de juliol, de reducció de jornada  
- 400/2011, de 13 de juliol, de determinar el temps de dedicació del personal  
- 401/2011, de 14 de juliol, d‟autorització d‟una formació  
- 467/2011, de 31 d'agost i 480/2011, de 9 de setembre d‟acomiadament 
- 516/2011, de 21 de setembre, d‟atorgament d‟ajuts al personal 
- 237/2011, de 29 d'abril, modificació d‟una partida pressupostaria 
- 255/2011, de 9 de maig, 256/2011, de 9 de maig, 385/2011, de 5 de juliol, 392/2011, 

d‟11 de juliol, 394/2011, d‟11 de juliol i 423/2011, de 22 de juliol d‟autorització i 
disposició d‟una despesa 
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- 258/2011, de 10 de maig, de la modificació comptable en l‟exercici 2011 incrementant 
el compte 2229 

- 261/2011, de 10 de maig, 268/2011, de 17 de maig, 287/2011, de 19 de maig, 
296/2011, de 19 de maig, 297/2011, de 19 de maig, 365/2011, de 28 de juny, 
374/2011, de 30 de juny, 494/2011, de 13 de setembre i 524/2011, de 21 de setembre, 
de diverses modificacions del pressupost general d‟ingressos i despeses de l‟any 2011 

- 267/2011, de 17 de maig de 2011, 292/2011, de 19 de maig, 364/2011, de 28 de juny, 
302/2011, de 19 de maig, 383/2011, de 4 de juliol, 404/2011, de 15 de juliol, 413/2011, 
de 21 de juliol, 450/2011, de 26 de juliol, 465/2011, de 29 de juliol, i 468/2011, d‟1 de 
setembre, de justificació, modificació, reposició i cancel·lació de diverses bestretes de 
caixa fixa 

- 323/2011, de 30 de maig, de devolució d'ingressos indeguts 
- 363/2011, de 27 de juny, de sol·licitud d'assistència tècnica  
- 389/2011, de 7 de juliol i 416/2011, de 22 de juliol, de prendre coneixement de cessió 

de crèdits 
- 424/2011, de 25 de juliol, de modificació de la previsió del Decret de Gerència 

123/2011 
- 460/2011, de 28 de juliol, d‟aprovació d‟una la relació de propostes de despesa 
- 466/2011, de 29 de juliol i 493/2011, de 13 de setembre, d‟aprovació de la relació de 

factures 

 
22. Dictamen de ratificació del Decret de Presidència 34/2011, de 27 de maig, 

d‟aprovació del contingut i la signatura d‟un annex al contracte de crèdit a curt 
termini amb Bankia, SAU, aprovat pel Ple de 18 de maig de 2011. 
 

23. Dictamen d‟aprovació de l‟Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de la taxa 
d‟avaluació ambiental. 
 

24. Dictamen d‟aprovació de l‟Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de la taxa 
d‟utilització de les instal·lacions. 
 

25. Dictamen d‟aprovació de l‟Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de la taxa per a 
l‟expedició de documents administratius. 
 

26. Dictamen d‟aprovació de l‟Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de la taxa per a la 
tramitació de les proves selectives. 
 

27. Dictamen d‟aprovació de l‟Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de la taxa per a 
l‟adopció d‟animals domèstics de companyia al CAD. 
 

28. Dictamen d‟aprovació de l‟Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per a la 
captura, la recollida, l‟acollida, l‟esterilització, l‟eutanàsia i l‟eliminació de cadàvers 
d‟animals domèstics prestats pel CAD. 
 

29. Dictamen d‟aprovació de l‟Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa pels 
serveis de creació de colònies felines prestats pel CAD. 
 

30. Dictamen d‟aprovació de l‟Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa pels 
serveis de cessió voluntària d‟animals domèstics al CAD. 
 

31. Dictamen d‟aprovació de l‟Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa pels 
serveis d‟adopció d‟animals domèstics de companyia a les fires, desfilades, 
trobades, convencions i altres. 
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32. Dictamen d‟aprovació de l‟Ordenança fiscal número 10 reguladora de la taxa pels 
serveis de recollida i eliminació d‟animals domèstics de companyia morts a la via 
pública. 
 

33. Dictamen d‟aprovació de l‟Ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa pels 
serveis de recollida i tinença d‟animals domèstics de companyia a municipis del 
CAD, sense places lliures. 

 
34. Dictamen de modificació de la relació de llocs de treball. 

 
35. Dictamen d‟aprovació d‟unes bases per a la provisió de llocs de treball. 

 
36. Dictamen d‟aprovació de l‟expedient número 22 de modificació del Pressupost 

general d‟ingressos i despeses de l‟exercici 2011, en la seva modalitat de 
suplement de partides mitjançant baixes per anul·lació de partides. 

 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL, ESTUDIS I DESENVOLUPAMENT 
 
37. Donar compte del Decret de Presidència 37/2011, d‟11 de juliol, en què es 

sol·licitava una pròrroga d‟un conveni. 
 
38. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 196/2011, de 6 d'abril, 197/2011, de 6 d'abril, 271/2011, de 18 de maig, 309/2011, de 
20 de maig, 310/2011, de 20 de maig,d‟aprovació de diversos contractes 

- 204/2011, d‟11 d'abril, d‟adjudicació d‟un contracte  
- 215/2011, de 15 d'abril i 239/2011, de 2 de maig, d‟aprovació de diversos plans de 

seguretat i salut  
- 270/2011, de 18 de maig, de modificació d‟un contracte 
- 299/2011, de 19 de maig, 300/2011, de 19 de maig, 301/2011, de 19 de maig, 

d‟aprovació de diversos convenis 
- 305/2011, de 19 maig, 306/2011, de 19 maig, d‟aprovació de diverses còpies de la 

Memòria valorada de les actuacions complementàries  
- 332/2011, de 14 de juny, 334/2011, de 14 de juny, 335/2011, de 14 de juny, 519/2011, 

de 21 de setembre, i 523/2011, de 21 de setembre, d‟aprovació de certificacions d‟obra 
- 399/2011, de 13 de juliol, d‟aprovació de l‟acord de finalització d‟un contracte 

 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
39. Donar compte del Decret de Presidència 28/2011, de 10 de maig, d‟aprovació d‟un 

conveni. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 

 
40. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 230/2011, de 28 d'abril, d‟aprovació d‟un conveni 

- 453/2011, de 27 de juliol, d‟autorització i disposició de despesa 
 

- De baixa definitiva de SAD 
251/2011, de 5 de maig, SAD 29/21/2008; 284/2011, de 19 de maig, SAD 18/005/2010; 
311/2011,de 27 de maig, SAD 14/62/2010; 312/2011, de 27 de maig, SAD 
14/052/2010; 313/2011, de 27 de maig, SAD 14/056/2010; 314/2011, de 27 de maig, 
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SAD 14/036/2010; 315/2011, de 27 de maig, SAD 14/018/2010; 321/2011, de 30 de 
maig, SAD 10/018/2010; 329/2011, de 8 de juny, SAD 29/003/2011; 339/2011, de 17 de 
juny, SAD 25/28/2008; 345/2011, de 21 de juny, SAD 18/050/2010; 352/2011, de 27 de 
juny, SAD 07/002/2011; 354/2011, de 27 de juny, SAD 29/024/2010; 355/2011, de 27 
de juny, SAD 29/30/2009; 356/2011, de 27 de juny, SAD 29/15/2008; 357/2011, de 27 
de juny, SAD 29/15/2010; 358/2011, de 27 de juny, SAD 29/020/2010; 402/2011, de 14 
de juliol, SAD 14/002/2011; 408/2011, de 20 de juliol, SAD 29/007/2011; 420/2011, de 
25 de juliol, SAD 34/13/2009; 421/2011, de 25 de juliol, SAD 25/03/2009; 422/2011, de 
25 de juliol, SAD 25/29/2009; 476/2011, de 2 de setembre, SAD 29/005/2011; 
477/2011, de 2 de setembre, SAD 29/008/2008; 487/2011, de 9 de setembre, SAD 
18/049/2010; 502/2011, de 16 de setembre, SAD 29/017/2010; 503/2011, de 16 de 
setembre, SAD 29/022/2009; 504/2011, de 16 de setembre, SAD 07/10/2009; 
505/2011, de 16 de setembre, SAD 34/001/2010 i 509/2011, de 19 de setembre, SAD 
39/001/2010 

 
- De baixa temporal de SAD 

328/2011, de 8 de juny, SAD 18/029/2010; 343/2011, de 21 de juny, SAD 18/021/2010; 
353/2011, de 27 de juny, SAD 29/33/2009; 378/2011, de 1 de juliol, SAD 29/03/2010; 
393/2011, de 11 de juliol de 2011, SAD18/048/2010; 395/2011, de 11 de juliol de 2011, 
SAD08/005/2011; 406/2011, de 15 de juliol, SAD 18/14/2010; 419/2011, de 25 de juliol, 
SAD 18/015/2010; 451/2011, de 27 de juliol, SAD 18/035/2010; 461/2011, de 29 de 
juliol, SAD 41/005/2011; 462/2011, de 29 de juliol, SAD43/08/2008; 472/2011, d‟1 de 
setembre, SAD 18/003/2011; 473/2011, de 2 de setembre, SAD 18/041/2010; 
474/2011, de 2 de setembre, SAD 29/017/2010; 475/2011, de 2 de setembre, SAD 
29/006/2011 i 510/2011, de 19 de setembre, SAD 11/007/2008 

 
- De reactivació de SAD 

208/2011, 12 d'abril, SAD 29/17/2009; 212/2011, 14 d'abril, SAD 07/13/2009; 484/2011, 
9 de setembre, SAD 18/014/2010; 485/2011, 9 de setembre, SAD 18/015/2010; 
486/2011, 9 de setembre, SAD 18/041/2010; 489/2011, 9 de setembre, SAD 
18/029/2010; 506/2011, 16 de setembre, SAD 41/01/2009 i 507/2011, 16 de setembre, 
SAD 43/08/2008 

 
- De resolució de SAD 

203/2011, de 8 d'abril, SAD 11/003/2011; 210/2011, de14 d'abril, SAD 34/008/2011; 
222/2011, de 26 d'abril, SAD 25/003/2011; 229/2011, de 28 d'abril, SAD 18/005/2011; 
241/2011, de 2 de maig, SAD 14/001/2011; 253/2011, de 5 de maig, SAD 14/002/2011; 
262/2011, d‟11 de maig, SAD 10/001/2011; 269/2011, de 18 de maig, SAD 
11/004/2011; 282/2011, de 19 de maig, SAD 29/011/2011; 283/2011, de 19 de maig, 
SAD 41/003/2011; 316/2011, de 30 de maig, SAD 14/003/2011; 317/2011, de 30 de 
maig, SAD 14/004/2011; 318/2011, de 30 de maig, SAD 14/005/2011; 324/2011, d‟1 de 
juny, SAD 25/004/2011; 325/2011, d‟1 de juny, SAD 25/007/2011; 342/2011, de 21 de 
juny, SAD 14/006/2011; 347/2011, de 22 de juny, SAD 41/005/2011; 381/2011, d‟1 de 
juliol, SAD 25/009/2011; 418/2011, de 25 de juliol, SAD 29/013/2011; 469/2011, d‟1 de 
setembre, SAD 11/005/2011; 470/2011, d‟1 de setembre, SAD 11/006/2011; 471/2011, 
d‟1 de setembre, SAD 14/007/2011; 481/2011, de 9 de setembre, SAD 18/006/2011; 
482/2011, de 9 de setembre, SAD 18/007/2011; 483/2011, de 9 de setembre, SAD 
18/008/2011 i 520/2011, de 21 de setembre, SAD 14/008/2011 

 
- De revisió de SAD 

 
211/2011, de 14 d'abril, SAD 07/17/2009; 213/2011, de 14 d'abril, SAD 07/09/2008; 
216/2011, de 15 d'abril, SAD 39/04/2010; 231/2011, de 28 d'abril, SAD 14/024/2010; 
240/2011, de 2 de maig, SAD 14/049/2010; 242/2011, de 2 de maig, SAD 25/33/2008; 
243/2011, de 2 de maig, SAD 25/10/2009; 244/2011, de 2 de maig, SAD 25/32/2008; 
245/2011, de 2 de maig, SAD 25/24/2008; 246/2011, de 2 de maig, SAD 25/24/2009; 
250/2011, de 5 de maig, SAD 29/010/2010; 252/2011, de 5 de maig, SAD 29/30/2009; 
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279/2011, de 19 de maig, SAD 29/013/2010; 280/2011, de 19 de maig, SAD 
29/012/2010; 281/2011, de 19 de maig, SAD 29/08/2010; 319/2011, de 30 de maig, 
SAD 29/32/2008; 320/2011, de 30 de maig, SAD 39/005/2010; 322/2011, de 30 de 
maig, SAD 25/22/2009; 326/2011, de 1 de juny, SAD 25/04/2008 ;327/2011, de 8 de 
juny, SAD 29/025/2010; 330/2011, de 9 de juny, SAD 41/003/2010; 331/2011, de 9 de 
juny, SAD 41/004/2010; 336/2011, de 15 de juny, SAD 39/006/2010; 337/2011, de 15 
de juny, SAD 18/031/2010; 338/2011, de 17 de juny, SAD 11/002/2010; 344/2011, de 
21 de juny, SAD 18/049/2010; 346/2011, de 22 de juny, SAD 43/05/2008; 351/2011, de 
27 de juny, SAD 34/004/2009; 379/2011, d‟1 de juliol, SAD 29/19/2009; 380/2011, d‟1 
de juliol, SAD 29/016/2010; 386/2011, de 5 de juliol, SAD 29/38/2008; 387/2011, de 5 
de juliol, SAD 29/17/2008; 397/2011, de 12 de juliol, SAD 07/005/2010; 405/2011, de 15 
de juliol, SAD 41/4/2010; 409/2011, de 20 de juliol, SAD 29/022/2009; 417/2011, de 25 
de juliol, SAD 29/018/2010; 456/2011, de 28 de juliol, SAD 18/003/2010; 457/2011, de 
28 de juliol, SAD 11/004/2011; 458/2011, de 28 de juliol, SAD 11/001/2011; 463/2011, 
de 29 de juliol, SAD 29/017/2010; 499/2011, de 15 de setembre, SAD 34/005/2010; 
500/2011, de 15 de setembre, SAD 34/007/2010; 508/2011, de 16 de setembre, SAD 
14/024/2010; 521/2011, de 21 de setembre, SAD 14/022/2010 i 522/2011, de 21 de 
setembre, SAD 41/001/2010 

 
41. Dictamen d‟aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació del 

Servei d‟ajuda a domicili amb l‟Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
42. Donar compte dels decrets de Presidència 30/2011, de18 de maig, 31/2011, de 18 

de maig, 38/2011, de 11 de juliol, i 55/2011, de 25 de juliol, d‟aprovació de diversos 
convenis. 

 
43. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

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

- 227/2011, de 27 d'abril, d‟aprovació d'un contracte privat 
- 233/2011, de 29 d'abril, 234/2011, de 29 d‟abril, 235/2011, de 29 d'abril de 2011, 

236/2011, de 29 d'abril, 265/2011, de 16 de maig, d‟aprovació de diversos expedients 
ordinaris de contractació i convocar la corresponent licitació  

- 273/2011, de 18 de maig, 274/2011, de 19 de maig, 366/2011, de 28 de juny i 
407/2011, de 19 de juliol, d‟aprovació de diversos convenis 

- 288/2011, de 19 de maig, 289/2011, de 19 de maig, 290/2011, de 19 de maig i 
291/2011, de 19 de maig, d‟adjudicació d‟adjudicació de diversos contractes  

- 303/2011, de 19 de maig, d‟autorització i disposició de despesa  

 
 
ÀREA DE SALUT PÚBLICA 
 
44. Donar compte del Decret de Gerència 295/2011, de 19 de maig, d‟aprovació d‟un 

conveni. 
 

45. Donar compte de la baixa dels ajuntaments de Cànoves i Samalús i la Roca del 
Vallès en el Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia. 

 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 
 
46. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
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- 260/2011, de 10 de maig, de tramitació del document comptable ADOP-J a nom de PC 
Componentes y Multimedia i Fill Soft, SL 

- 276/2011, de 19 de maig, 277/2011, de 19 de maig i 525/2011, de 21 de setembre, 
d‟aprovació de diversos contractes  

 
47. Dictamen d‟aprovació del Reglament dels usos i tractaments de les claus del 

personal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
 
48. Moció sobre el finançament de les administracions locals. 
 
 
 
Els senyor José Orive Vélez dona la benvinguda a tots els conselleres i consellers 
comarcals al segon plenari de la legislatura,  i continuació passa al primer punt de 
l‟ordre del dia. 
 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió extraordinària de 22 de juliol de 2011 (constitució). 
 
Vista l‟acta de la sessió de 22 de juliol de 2011, constitució, s‟aprova PER 
UNANIMITAT dels 31 membres assistents, essent 31 de dret i 33 de fet. 
 
 
2. Aprovar l’acta de la sessió extraordinària urgent de 22 de juliol de 2011. 
 
Vista l‟acta de la sessió de 22 de juliol de 2011, sessió extraordinària urgent, s‟aprova 
PER UNANIMITAT dels 31 membres assistents, essent 31 de dret i 33 de fet. 
 
 
3. Presa de possessió de la senyora Andrea Canelo i Matito com a consellera 

comarcal i del senyor Jordi Manils i Tavío com a conseller comarcal. 
 
 
El senyor president diu que es procedirà a la pressa de possessió de la senyora  
Andrea Canelo i Matito i del senyor Jordi Manils i Tavió com a consellera i conseller 
comarcals, ja que el dia de la constitució del Consell Comarcal no van poder estar 
presents, i demana que el senyor secretari accidental llegeixi la fórmula de jurament o 
promesa establerta pel Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual s‟estableix la 
fórmula de jurament de càrrecs i funcions públiques, en relació amb l'article 108.6 de la 
Llei orgànica de 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, el text de la qual, 
amb l‟addició de la referència a l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya, que no altera, 
condiciona o limita el sentit del jurament o de la promesa, és el que segueix: 
 
"JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR, COMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE CONSELLER COMARCAL O DE 
CONSELLERA DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, AMB 
LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A 
NORMA FONAMENTAL DE L‟ESTAT I L'ESTATUT D‟AUTONOMIA DE 
CATALUNYA". 
 
El senyor secretari accidental nomena cada un dels dos consellers, els quals, d‟un en 
un, emeten el seu jurament o promesa en l‟exercici del càrrec, de la manera següent: 
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Andrea Canelo i Matito. Sí, ho prometo 
Jordi Manils i Tavío. Sí, per imperatiu legal, ho prometo 

 
A continuació el senyor president lliura a la senyora Andrea Canelo i Matito l‟agulla 
distintiva del Consell Comarcal, i al senyor Jordi Manils i Tavío  el botó distintiu del 
Consell Comarcal.  
 
Seguidament, el senyor president diu que tal i com havien acordat amb els portaveus 
que tots aquells punts que siguin donar compte, que són molt llargs i molts punts, el 
Ple ja se‟n dóna per assabentat. 
 
 
4. Donar compte de la constitució dels grups comarcals, de l’adscripció dels 

consellers i de les conselleres comarcals a les comissions informatives i a la 
Comissió Especial de Comptes. (esmena errors) 
 

 
El senyor president dóna compte al Ple de les esmenes següents: 
 
Constitució dels grups comarcals: 
 
Pel Grup comarcal de Convergència i Unió: 
 
On diu: 

 El senyor Manel Vila i Valls (portaveu suplent) 
Ha de dir: 

 El senyor German Cequier i Bardají (portaveu suplent) 
 
 
Pel Grup comarcal d‟Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal: 
 
On diu: 

 El senyor senyor Martí Pujol i Casals (portaveu suplent) 
Ha de dir: 

 El senyor Joaquim Ferriol i Tarafa (portaveu suplent) 
 
 
Adscripció del conseller comarcals a les comissions informatives: 
 
Pel Grup comarcal d‟Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal: 
 
On diu: 

 El senyor Jordi Ferriol i Tarafa 
Ha de dir: 

 El senyor Jordi Solé i Ferrando 
 
 
Adscripció del conseller comarcals a la Comissió Especial de Comptes: 
 
Pel Grup comarcal d‟Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal: 
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On diu: 

 El senyor Jordi Ferriol i Tarafa 
Ha de dir: 

 El senyor Jordi Solé i Ferrando 
 

 
5. Dictamen de modificació del Reglament orgànic comarcal. 

 
Llegit el dictamen de Presidència, de 28 de setembre de 2011, que és el que segueix: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 14 de febrer de 1989, el Ple va aprovar inicialment el Reglament orgànic del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
2. El 25 d‟abril de 1989, el Ple va aprovar definitivament el Reglament orgànic del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental. Aquest reglament va ser publicat al Butlletí 
oficial de la província de Barcelona núm. 244, de 12 d‟octubre de 1989. 

 
3. L‟article 12 del Reglament orgànic del Consell Comarcal estableix que el Consell 

tindrà quatre vicepresidents. 
 
4. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L‟article 14 del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya, 

aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que és 
competència del Ple, entre d‟altres, l‟aprovació del reglament orgànic i les 
ordenances. 
 

2. L‟article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les de bases de règim 
local i l‟article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel que fa al 
procediment d‟aprovació de les ordenances i el reglaments. 

 
3. L‟article 6 d) del Reglament orgànic del Consell Comarcal, estableix que el Ple té 

les atribucions, entre d‟altres, aprova el Reglament orgànic i les ordenances 
pròpies. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació del Reglament orgànic del Consell Comarcal, en el sentit 

següent: 
 
Article 12. 
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On diu: 
El Consell tindrà quatre vicepresidents 
 
Ha de dir: 
El Consell tindrà cinc vicepresidències 
 

2. Sotmetre l‟expedient a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar 
des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i disposar l‟exposició al tauler d‟anuncis, a efectes de presentació 
d‟al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut el termini d‟informació pública 
sense la presentació de cap al·legació s‟elevarà l‟acord a definitiu al BOPB amb la 
corresponent ressenya al DOGC.” 
 

El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

6. Dictamen de nomenament de representants a la Comissió Consultiva 
Comarcal de l’Accés Motoritzat al Medi Natural. 
 

Llegit el dictamen de Presidència, de 28 de setembre de 2011, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La disposició addicional tercera de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de 

l‟accés motoritzat al medi natural crea en cada comarca una comissió consultiva 
formada pels representants del Departament d‟Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 
consell comarcal, dels ajuntaments i dels propietaris afectats, per mitjà de les 
organitzacions professionals agràries o sectorials o del Centre de la Propietat 
Forestal, amb la finalitat d‟informar de les limitacions i les prohibicions a què es 
refereix l‟article 8.2. 

 
2. L‟article 8 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, disposa que: 

 
1. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, pel que fa als espais naturals 
declarats de protecció especial, d'acord amb la Llei 12/1985, les reserves nacionals 
de caça, les reserves naturals i els refugis de fauna salvatge, pot: 
 
a) Establir-hi limitacions específiques, després d'haver consultat els òrgans gestors 
dels espais, referides a l'època de l'any en què s'admet la circulació, la velocitat 
màxima, les característiques dels vehicles i qualsevol altra limitació que es consideri 
necessària per a preservar els espais. 
 
b) Prohibir la circulació motoritzada en camins rurals i pistes forestals, per a 
preservar els valors naturals dels espais afectats, després d'haver consultat els 
ajuntaments respectius. 
 
2. Les limitacions que afectin camins de titularitat dels ens locals situats fora dels 
espais a què es refereix l'apartat 1 han d'ésser establertes per les entitats locals 
respectives, directament o a requeriment del Departament d'Agricultura, Ramaderia 
i Pesca o del Departament de Governació, després d'haver consultat la comissió 
comarcal corresponent, a què es refereix la disposició addicional tercera. 
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3. Les funcions de la Comissió es regulen a l‟article 13, epígrafs 3 i 4 del Decret 

166/1998, de 8 de juliol: informarà de les prohibicions i limitacions a la circulació 
motoritzada i sobre la proposta d‟inventari elaborada pels consells comarcals 
segons l‟article 11 del Decret; i podrà informar, a instància del Departament 
d‟Agricultura, Ramaderia i Pesca, sobre l'establiment de circuits, àrees i itineraris 
per a la circulació motoritzada; el catàleg i el calendari de proves  motoritzades de 
competició i sobre altres qüestions relacionades amb la circulació motoritzada al 
medi natural. 

 
4. L‟article 13.1 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l‟accés motoritzat 

al medi natural, segons la redacció donada per l‟article únic del Decret 111/2003, 
d‟1 d‟abril, disposa que en cada comarca es constituirà  una comissió consultiva  de 
l‟accés motoritzat al medi natural, formada, entre d‟altres, pel president o presidenta 
del consell comarcal, o persona en qui delegui, que serà el president o presidenta 
de la comissió, i un màxim de sis alcaldes o alcaldesses de la comarca designats 
pel consell comarcal corresponent, havent fet la consulta prèvia a les entitats 
municipalistes. 

 
5. Les competències i les funcions atribuïdes per les disposicions vigents al 

Departament d‟Agricultura, Ramaderia i Pesca i als seus òrgans, en tot allò que es 
refereix a l‟assignació de representants, competències i funcions en matèria de 
medi natural, s‟han d‟entendre referides al departament competent en matèria de 
medi ambient i als seus òrgans, d‟acord amb l‟àmbit competencial reconegut per la 
normativa vigent, d‟acord amb el que disposa l‟article 15 de la Llei 4/2000, de 26 de 
maig, de mesures fiscals i administratives.  

 
6. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

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

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La disposició addicional tercera de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de 

l‟accés motoritzat al medi natural; l‟article 13.1 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, 
de regulació de l‟accés motoritzat al medi natural, segons la redacció donada per 
l‟article únic del Decret 111/2003, d‟1 d‟abril, referents a l‟existència i la composició 
de les comissions consultives d‟accés motoritzat al medi natural. 

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

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l‟article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d‟acord amb els quals correspon 
al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar representants del Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Comissió 

consultiva comarcal de l‟accés motoritzat al medi natural les persones següents: 
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 Senyor Ignasi Martínez i Murciano 

 Senyor Joan Vila i Matabacas 

 Senyor Alfons Planas i Jubany 

 Senyora Lurdes Prims i Jané 

 Senyor Martí Pujol i Casals 

 Senyor José Antonio Montero i Domínguez 
 
2. Notificar aquest acord a les persones interessades i al Departament d‟Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, fent 
constar a les persones designades que el càrrec s‟entendrà acceptat si no 
manifesten res al respecte en el termini de dos dies següents a la notificació 
d‟aquest acord.” 
 

El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

7. Dictamen de nomenament de representants al Consell Esportiu del Vallès 
Oriental. 

 
Llegit el dictamen de Presidència, de 28 de setembre de 2011, que és el que segueix: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L‟article 1 dels Estatuts disposa que el Consell Esportiu del Vallès Oriental és una 

entitat privada amb personalitat jurídica i capacitat d‟obrar i té com a objectiu el 
foment, l‟organització i la promoció de l‟esport en edat escolar, i conseqüentment, 
de les activitats físiques i esportives adients. Consta inscrita en el Registre d‟entitats 
esportives de la Generalitat de Catalunya des del 13 de novembre 1981. 

 
2. L‟article 1 del Decret 267/1990, de 8 d‟octubre, de regulació dels consells esportius, 

els defineix com a agrupacions esportives formades per centres o associacions 
escolars, clubs, associacions o federacions esportius, i entitats municipals de gestió 
esportiva, ajuntaments i consells comarcals que es dediquen al foment, la promoció 
i l'organització de l'activitat esportiva en edat escolar de caràcter no obligatori dins 
un àmbit territorial determinat, d'acord amb els criteris de l'organització territorial de 
Catalunya. 

 
3. L‟article 3 del Decret 267/1990, de 8 d‟octubre, disposa que els consells esportius 

són entitats privades sense cap finalitat de lucre amb personalitat jurídica i capacitat 
d‟obrar per al compliment de les seves funcions i amb les limitacions que 
assenyalen les lleis i les normes vigents aplicables. Per a les seves finalitats, poden 
adquirir béns de tota mena, contractar i obligar-se, subjectes a les responsabilitats 
pròpies. També poden establir convenis amb la Generalitat de Catalunya i amb 
altres ens públics o privats que tinguin atribuïdes competències o funcions en 
l‟àmbit comarcal corresponent. 

 
4. Les funcions dels consells esportius han d‟anar encaminades bàsicament al foment 

i la promoció de l‟activitat esportiva en edat escolar, i amb aquesta finalitat 
realitzaran les activitats següents, segons el que disposa l‟article 4 del Decret 
267/1990, de 8 d‟octubre: 
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a) Coordinar i, si s'escau, organitzar les activitats esportives en edat escolar dins 

l'àmbit territorial corresponent. 
b) Col·laborar en l'organització dels jocs esportius de Catalunya en edat escolar i 

organitzar-ne les fases prèvies corresponents, d'acord amb les directrius que 
determini la Secretaria General de l'Esport. 

c) Assessorar els ajuntaments i consells comarcals, i també els clubs, les  escoles 
i altres entitats esportives de la seva demarcació, en l'activitat esportiva a càrrec 
seu i, si s'escau, col·laborar en la seva execució. 

d) Col·laborar amb l'Escola Catalana de l'Esport i altres organismes competents en 
l'organització de cursos de formació i perfeccionament, amb l'objecte de cercar 
la millora qualitativa del personal tècnic esportiu que es dedica a l'esport en edat 
escolar. 

e) Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d'impulsar la 
millor utilització de les instal·lacions esportives de la comarca o àmbit territorial 
corresponent. 

f) Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius de 
la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i consells comarcals, i altres 
entitats públiques o privades competents, d'acord amb els convenis que puguin 
establir-se. 

 
5. L'article 9 dels Estatuts del Consell Esportiu del Vallès Oriental, en relació amb 

l‟article 11 del Decret 267/1990, de 8 d‟octubre, disposa que l'assemblea general 
del consell esportiu la constituiran les entitats esportives, els centres escolars i les 
institucions públiques que participin en l'activitat esportiva en edat escolar o hi donin 
suport, és a dir, ajuntaments, entitats municipals o consells comarcals, de la manera 
següent: 
 
a) Un representant de cada centre, associació esportiva o escolar i club de la 

comarca o àmbit territorial corresponent que participi en els jocs esportius en 
edat escolar de Catalunya o en les activitats que en aquest camp es duguin a 
terme en el seu àmbit. 

b) Un representant de cada federació esportiva catalana que participi en 
l'organització dels jocs esportius en edat escolar de la comarca o àmbit territorial 
determinat, corresponent a la seva modalitat esportiva. 

c) Un representant de l'ajuntament o entitat municipal de gestió esportiva de cada 
localitat o zona de competició que col·labori en els jocs esportius en edat 
escolar. 

d) Tres representants del consell comarcal. 
 

6. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 
membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L‟article 9 dels Estatuts del Consell Esportiu del Vallès Oriental. 
 
2. L‟article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l‟article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d‟acord amb els quals correspon 
al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans. 
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar representants del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell Esportiu 

del Vallès Oriental, els/les senyors/es següents: 
 

- Susana Calvo i Casadesús 
- Arnau Ramírez i Carner 
- Joan Vila i Massagué 
 

2. Notificar aquest acord a les persones interessades i al Consell Esportiu del Vallès 
Oriental, fent constar a les persones designades que el càrrec s‟entendrà acceptat 
si no manifesten res al respecte en el termini de dos dies següents a la notificació 
d‟aquest acord.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

8. Dictamen de nomenament de representant al Patronat de la Fundació Privada 
Hospital Asil de Granollers. 

 
Llegit el dictamen de Presidència, de 28 de setembre de 2011, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Els precedents històrics de la Fundació privada Hospital Asil de Granollers es 

troben a la fundació per Bertran Seva, l‟any 1329, d‟un hospital a l‟antiga vila de 
Granollers, sota l‟advocació de l‟Agnus Dei. La fundació fou classificada de 
beneficència particular per la Reial Ordre de 27 de juliol de 1920. Posteriorment es 
va regir pel seu Reglament aprovat per Ordre Ministerial de 22 d‟agost de 1952. 
Els seus estatuts van ser adaptats a la Llei Catalana de Fundacions Privades per 
Ordre del conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de 29 de juliol de 
1986, i en virtut de l‟acord del Patronat de la Fundació de 22 de juny de 1993. 

 

2. El 30 de maig de 2005, el Patronat de la Fundació va  acordar l‟adaptació dels 
estatuts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, d‟entitats sense finalitats lucratives, 
i a la Llei 5/2001, de 2 maig, de fundacions. 

 
3. L‟article 3 dels Estatuts disposa que la finalitat de la Fundació és el desplegament i 

la prestació d‟atenció hospitalària i sociosanitària en l‟àmbit de Granollers i la seva 
àrea d‟influència. Per això, la Fundació durà a terme les activitats següents: 

 
a) L‟assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d‟assistència primària i 

coordinada a altres nivells sociosanitaris. 
b) La prestació de serveis socials. 
c) L‟assistència a persones de la tercera edat i desemparades. 
d) La docència i la recerca relacionades amb la sanitat. 
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La relació anterior és merament enunciativa i no limitativa. En tot moment el 
Patronat podrà aprovar la realització d‟altres activitats necessàries o convenients a 
la finalitat fundacional. 
 
Les finalitats esmentades i les que per decisió del Patronat siguin incorporades, les 
durà a terme directament la mateixa Fundació mitjançant els centres de què sigui 
titular o dels quals tingui encarregada la gestió; també podrà establir convenis o 
concerts amb altres entitats amb anàlogues finalitats per al seu compliment. 
 

4. El 22 de juliol de 2011, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va cesar a 
la senyora Montserrat Roca i Roger i nomenar a la senyora Andrea Canelo i Matito, 
com a representant de la corporació al Patronat de la Fundació Privada Hospital 
Asil de Granollers. 
 

5. Des de Presidència es proposa que es nomeni a la senyora Montserrat Roca i 
Roger com a representant de la corporació al Patronat de la Fundació Privada 
Hospital Asil de Granollers. 

 
6. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L‟article 12 dels Estatuts de la Fundació disposa que són membres nats del 

Patronat, entre d‟altres, un representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
Així mateix, l‟article 13 estableix que els patrons electius seran nomenats per 
períodes de quatre anys, sense perjudici de la possibilitat de reelecció per períodes 
iguals. 

 
Els patrons nats, que ho són per raó del seu càrrec o representació, cessaran com 
a patrons quan cessin en el seu càrrec o en aquella condició. 

 
2. Els articles 15 a 20 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, pel que fa a les 

funcions i competències del patronat i dels seus patrons. 
 
3. L‟article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l‟article 6.q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d‟acord amb els quals correspon 
al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Cessar a la senyora Andrea Canelo i Matito com a representant del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, nomenada pel Ple de 22 de juliol de 2011. 
 

2. Nomenar a la senyora, Montserrat Roca i Roger representant del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental al Patronat de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. 
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3. Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Fundació, fent constar a la 

persona designada que el càrrec s‟entendrà acceptat si no manifesta res al 
respecte en el termini de dos dies següents a la notificació d‟aquest acord.” 
 

El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

9. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 
- 32/2011, de 18 de maig, d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni 
- 33/2011, de 18 de maig, d’atorgament d’una subvenció 
- 60/2011, de 28 de juliol, de delegació de Presidència 

 

La Presidència dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Presidència següents: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
La Presidència ha dictat els decrets de Presidència següents: 
 

- 32/2011, de 18 de maig, d‟aprovació del contingut i la signatura d‟un conveni 
- 33/2011, de 18 de maig, d‟atorgament d‟una subvenció 
- 60/2011, de 28 de juliol, de delegació de Presidència 

 
 
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 
esmentat a la relació de fets.” 
 

 
10. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 232/2011, de 28 d'abril i 372/2011, de 30 de juny, de resolució d’un contracte 
- 247/2011, de 2 de maig, d’autorització i disposició d’una despesa  
- 278/2011, de 19 de maig, d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni 
- 496/2011, de 14 de setembre, d’atorgament d’una aportació  
- 501/2011, de 15 de setembre, d’aprovació d'un contracte  

 

La Presidència dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Gerència següents: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Gerència ha dictat els decrets següents:  
 

- 232/2011, de 28 d'abril i 372/2011, de 30 de juny, de resolució d‟un contracte 
- 247/2011, de 2 de maig, d‟autorització i disposició d‟una despesa  
- 278/2011, de 19 de maig, d‟aprovació del contingut i la signatura d‟un conveni 
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- 496/2011, de 14 de setembre, d‟atorgament d‟una aportació  
- 501/2011, de 15 de setembre, d‟aprovació d'un contracte  

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

11. Dictamen de modificació de l’organització de serveis tècnics del Consell 
Comarcal. 

 
Llegit el dictamen de Presidència, de 28 de setembre de 2011, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 19 de maig de 2010 el Ple va aprovar l‟estructura orgànica a la qual s‟adscriuen 

els programes, activitats i serveis, en el sentit següent: 
 

- Àrea d‟Estudis, Desenvolupament Local i Participació 
Correspon a aquesta Àrea promoure polítiques públiques que fomentin el  
desenvolupament local, la participació ciutadana i l‟elaboració d‟estudis 
sectorials. S‟hi adscriu l‟Observatori del desenvolupament local i el Pla de 
foment de turisme.  
 

- Àrea de Medi Ambient i Territori 
Correspon a aquesta Àrea gestionar les competències del Consell Comarcal  
en matèria de medi ambient, territori i mobilitat, i també la gestió del Pla únic 
d‟obres i serveis, l‟Oficina d‟habitatge, les obres supramunicipals, l‟accés 
motoritzat al medi natural, el servei de subministrament d‟energia elèctrica, 
l‟assistència tècnica i l‟assessorament ambiental. S‟hi adscriu la Ponència 
comarcal d‟avaluació ambiental. 
 

- Àrea de Polítiques Socials i Igualtat 
Correspon a aquesta Àrea gestionar les competències del Consell Comarcal  
en matèria de polítiques socials i polítiques d‟igualtat i el desenvolupament de 
polítiques públiques adreçades a col·lectius que requereixen una protecció 
especial, la coordinació i programació de l‟Àrea bàsica dels serveis socials, la 
gestió del servei d‟atenció a domicili i el suport a la dependència i la distribució 
dels ajuts de menjador. S‟hi adscriu el Servei d‟atenció a la Infància i 
Adolescència i el Consell consultiu de la gent gran.  
 

- Àrea de Serveis Personals 
Correspon a aquesta Àrea gestionar les competències del Consell Comarcal  
en matèria de cultura, educació, joventut, esports i sanitat. S‟hi adscriuen 
l‟Arxiu comarcal del Vallès Oriental i  el Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics. 
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- Intervenció 

És la unitat de control i fiscalització interna de la gestió econòmica financera i 
pressupostària, i la comptabilitat, d‟acord amb el Reial decret 1174/1987, de 18 
de setembre, de règim jurídic dels funcionaris d‟Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional i la legislació corresponent. 
 

- Secretària 
És la unitat que dona fe i assessorament legal preceptiu, d‟acord amb el Reial 
decret 1174/1987, de 18 de setembre, de règim jurídic dels funcionaris 
d‟Administració local amb habilitació de caràcter nacional i la legislació 
corresponent. S‟hi adscriuen l‟Arxiu del Consell Comarcal i la gestió de la 
societat del coneixement, el servei de certificació digital i el suport als serveis 
de telecomunicacions: veu, mòbil i dades. 
 

- Tresoreria 
És la unitat de tresoreria i recaptació, en què comporta el maneig i custòdia els 
fons, valors i efectes, d‟acord amb el Reial decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, de règim jurídic dels funcionaris d‟Administració local amb habilitació 
de caràcter nacional i la legislació corresponent. 
 

- Gabinet de la presidència 
És la unitat d'assistència i suport al president. 

 
2. El 13 d‟abril de 2011, el Ple va modificar l‟estructura orgànica a la qual s‟adscriuen 

els programes, activitats i serveis en el sentit següent: 
 
- Àrea d‟Estudis, Desenvolupament Local i Participació 

Extinguir el Pla de foment de turisme.  
 

- Àrea de Medi Ambient i Territori 
Adscriure-hi el Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics i el manteniment i neteja 
de la seu i les seves corresponents dependències. 
 

- Secretària 
Adscriure-hi l‟atenció al públic, l‟oficina central del registre i recursos humans 

 
3. Des de fa anys el Consell Comarcal aprova la Guia de Serveis del Consell 

Comarcal anualment. Aquesta Guia de Serveis dóna una visió de l‟activitat que 
desenvolupa el Consell Comarcal mitjançant una relació detallada dels serveis, les 
activitats i els programes que presta aquesta entitat. 

 
4. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L‟article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en què 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. 
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi modificar l‟estructura orgànica a la qual s‟adscriuen els 
programes, activitats i serveis, d‟acord amb la Guia de Serveis, en el sentit següent: 
 

- Àrea de Serveis Personals 
Adscriure-hi:  

- Concert de cap d‟Any 

- Diccionari biogràfic d‟alcaldes i d‟alcaldesses del Vallès Oriental” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE COOPERACIÓ 
 
12. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 238/2011, de 29 d'abril i 478/2011, de 7 de setembre d’atorgament d'una 
subvenció 

- 459/2011, de 28 de juliol i 495/2011, de 13 de setembre, de justificació econòmica 
 

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

- 238/2011, de 29 d'abril i 478/2011, de 7 de setembre d‟atorgament d‟una subvenció 
- 459/2011, de 28 de juliol i 495/2011, de 13 de setembre, de justificació econòmica 

 
 
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.” 
 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
13. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 264/2011, de 12 de maig, de resolució d’un contracte de serveis 
- 512/2011, de 20 de setembre, d’atorgament d’un contracte de serveis 

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

- 264/2011, de 12 de maig, de resolució d‟un contracte de serveis 
- 512/2011, de 20 de setembre, d‟atorgament d‟un contracte de serveis 

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

 
14. Dictamen de declaració de béns cultural d’interès local de Sant Pere de 

Vilamajor. 
 
Llegit el dictamen d‟Àrea de Cultura, de 28 de setembre de 2011, que és el que 
segueix: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 13 d‟abril de 2011, el Ple del Consell Comarcal va incoar l‟expedient 

administratiu per a la catalogació dels béns que es relacionen a continuació: 
 

SITUATS AL NUCLI -a- ELEMENTS 

-a1 Baluard Sud 

-a3 Muralla Nord 

-a9 Can Grau 

-a13 La Mongia 

ELEMENTS DISSEMINATS -b- ELEMENTS 

-b1 Can Brau 

-b2 Can Clavell 

-b5 Can Llobera 

-b11 Can Nadal 

-b16 Can Surell 

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

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

l‟obertura del període d‟informació pública esmentat a paràgraf anterior i el 21 
d‟abril de 2011 es va publicar en el BOPB. 
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3. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 
membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L‟article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, per 

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

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

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

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

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

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

SITUATS AL 
NUCLI -a- 

ELEMENTS DESCRIPCIÓ DE LA PROTECCIÓ 

-a1 Baluard Sud Element de fortificació de forma pentagonal d‟ús defensiu situat a una de les antigues 
entrades del recinte castral. Els murs que conformen el baluard es protegeixen de 
forma integral i es proposa prohibir qualsevulla nova construcció a l‟àrea marcada com 
espai lliure de conservació. 

-a3 Muralla Nord El sector ocupa tota la muralla nord del recinte castral resseguint el fossat i el carrer 
Ripoll. La muralla del recinte jussà exterior del castell de Vilamajor està fent de mur de 
contenció per salvar el desnivell entre les cases de can Grau, cal Gorro, cal Ferrer 
Guiner i can Pau amb el fossat. La muralla segueix el fossat des de can Grau fins a 
can Ferrer Guiner i, després, gira i segueix el carrer Ripoll fins la plaça de l‟església 
per davant de can Sion de Baix, can Feu, l‟antiga farmàcia i can Pau. Es protegeix de 
forma integral. 

-a9 Can Grau Edifici civil del recinte de la Força. Reconstruït al segle XVIII, consta de planta baixa i 
pis i cobert per una teulada de dues aigües de teula àrab amb carecer perpendicular a 
la façana principal. Una de les seves parets estructurals de 70 cm de gruix podria ser 
part de la muralla del castell. Està situada a una de les ampliacions del recinte de la 
Força i es recolza sobre la muralla nord del recinte. Es protegeix l‟arquitectura de 
l‟edifici original, els trams de muralla (façana posterior) i els elements ornamentals i 
decoratius (portals, finestrals...). No s‟admet la modificació del volum actual, però si 
ampliar l‟edificació cap a la muralla nord, amb límit d‟alçada com a prolongació del pla 
inclinat de la coberta existent. 

-a13 La Mongia Era la casa on hi havia la presó i l‟escola de nens, i d‟ella només es conserva una de 
les parets estructurals, que forma part de la muralla el recinte sobirà. Tenia planta 
baixa i pis amb una coberta amb una sola vessant que escopia l‟aigua a la façana 
principal. La casa ocupava el solar entre cal Menut i el passatge de l‟església fins que 
s‟enderrocà a principis dels anys 80 del segle XX. La protecció afecta íntegrament la 
muralla castral contigua amb can Paràs així com les seves obertures (es podrà 
eliminar l‟arrebossat de morter per fer visible la fàbrica original del mur). Es permet la 
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construcció del solar amb un equipament de volumetria similar a l‟edifici original de “La 
Mongia” (planta baixa i planta pis) respectant la muralla castral, fent-la visible des de 
l‟interior. Les façanes del nou edifici de cara al carrer i al passatge de l‟Església 
coincidiran amb el límit de la parcel·la respectant les traces originals. 
Usos admesos: equipament docent, sanitari-assistencial, administratiu i proveïment, 
sociocultural i religiós, turístic i científic. 

ELEMENTS 
DISSEMINATS -
b- 

ELEMENTS  

-b1 Can Brau Masia del segle XVI, amb posteriors ampliacions, com la torre, reformada el 2004. Les 
parets són de pedra i fang. L‟habitatge consta d‟un volum rectangular de planta baixa i 
pis, la torre, que té una altura més i un garatge en planta baixa. Presenta una sèrie 
d‟elements característics com la torre, una finestra gòtica i un arc de mig punt a 
l‟entrada. L‟habitatge i les corts es protegeixen integralment, per la seva tipologia, 
característiques constructives i elements d‟interès. També es protegeix el pou de 
davant l‟edifici. Interès arquitectònic.    

-b2 Can Clavell Masia del segle XVI, del tipus II amb carener perpendicular a la façana principal. El 
cos principal va ser construït el 1547 i ampliat el 1978 donant-li més alçada i desviant 
el carener provocant una asimetria a la façana, i que la porta principal quedés 
desplaçada del carener. Està composada de planta baixa, planta primera i golfes 
destinades a habitatge. També consta d‟uns cossos adjacents construïts 
posteriorment i que tenen la funció de corts i magatzem. Les parets originals són de 
pedra i fang, i d‟obra de fàbrica algunes de les parets dels laterals. També s‟han trobat 
restes arqueològiques (ceràmica romana). Cal destacar també el seu estat de 
conservació, que és òptim gràcies a successives obres de manteniment. A més a més, 
està situada a un lloc privilegiat, en un entorn paisatgístic de primer ordre. Es 
protegeix de manera integral, pel seu valor històric i arquitectònic en la seva totalitat. A 
destacar la seva tipologia, materials, característiques constructives i altres elements 
d‟interès, com pot ser el pou i la premsa. També cal preservar l‟era que té un interès 
arqueològic. Té un interès històric i arquitectònic.   

-b5 Can Llobera Masia de 1789, en un principi pertanyia al tipus I1amb carener perpendicular a la 
façana principal, però successives ampliacions i comunicacions entre construccions 
que se li han anat realitzant han fet que acabi per no ajustar-se a cap de les 
classificacions. El conjunt edificat es va desenvolupant a partir de la part original, que 
consta de planta baixa i planta pis dedicada a habitatge, de parets gruixudes de pedra 
i morter. A posteriori es va construir un cos aïllat i un cos allargat de planta baixa i 
planta pis, utilitzat com a corts i magatzem. Les últimes parts ampliades de planta 
baixa i planta pis estan destinades a trasters i construïdes amb pilars de formigó armat 
i parets de càrrega. Es protegeixen els murs, la teulada i altres elements característics 
de les façanes tals com les finestres, l‟arc rebaixat de l‟accés principal de l‟habitatge i 
parts estructurals característiques. Es protegeixen també els murs de pedra i morter 
gruixuts que envolten la finca que són de l‟època de la construcció original.  

-b11 Can Nadal El cos principal de la masia, dels segles XII i XIII, està format per un antic mas-torre al 
qual se li han anat afegint altres edificacions. El mas-torre està format per una planta 
baixa i dos pisos, i està construït principalment amb materials metamòrfics, presenta 
un sostre a dues aigües paral·leles a la façana principal. Els angles estan reforçats 
amb pedres de cantoneres. La masia compta amb unes antigues pallisses separades 
del cos principal. També hi ha una antiquíssima capella preromànica i les restes d‟un 
antic forn. Caldrà mantenir el volum aparent, i a més es conservarà l‟estructura bàsica 
tipològica interna. En el conjunt de can Nadal destaca una capella preromànica, 
dedicada a Sant Joan, que caldrà protegir específicament. 

-b16 Can Surell Conjunt complex amb l‟edifici principal orientat a sud-oest, al qual s‟hi ha ant afegint 
cossos organitzant patis interiors. La masia original consta de planta baixa, pis i 
golfes, amb murs de paredat comú amb pedres cantoneres poc treballades i amb 
coberta de teula àrab a dues aigües, realitzada modernament per adequar-la a un nou 
cos. La façana principal presenta una portalada d‟arc mig punt amb dovelles de pedra 
sorrenca sobre la qual destaca una finestra d‟arc conopial lobulada sobre fals capitell 
de decoració vegetal. La resta d‟obertures presenten llinda, brancals i lleixa 
emmotllurada de pedra sorrenca. Can Surell va ser casa de colònies de l‟Institut del 
Parc durant la II República i els inicis de la Guerra Civil. Es protegeix el volum, les 
façanes, la coberta, la tipologia estructural de la masia original i els seus elements 
característics. També es protegeix el pati.      

 
2. Notificar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a 

l‟Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i a les persones interessades. 
 

3. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
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El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
 
ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
15. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 206/2011, d’11 d'abril, 263/2011, de 12 de maig, 307/2011, de 19 de maig, 369/2011, 
de 29 de juny, 370/2011, de 29 de juny, 371/2011, de 29 de juny, 390/2011, de 8 de 
juliol, 391/2011, de 8 de juliol i 411/2011, de 21 de juliol, d’abonament de diverses 
factures 

- 207/2011, d’11 d'abril, 209/2011, de 13 d'abril, 248/2011, de 2 de maig, 249/2011, de 
4 de maig, 479/2011, de 8 de setembre, 490/2011, de 9 de setembre, 492/2011, de 
12 de setembre, i 497/2011, de 14 de setembre, d’adjudicació de diversos 
contractes 

- 414/2011, de 22 de juliol, 415/2011, de 22 de juliol i 425/2011, de 25 de juliol, 
d’aprovació de diversos expedients ordinaris de contractació i convocar la 
corresponent licitació 

- 285/2011, de 19 de maig, 340/2011, de 20 de juny, 398/2011 i de 13 de juliol, de 
resolució de diversos contractes 

- 375/2011, d’1 de juliol, 376/2011, d’1 de juliol, 377/2011, d’1 de juliol, i 442/2011, de 
26 de juliol, d’aprovació de diverses modificacions de contractes 

- 430/2011, de 26 de juliol, 431/2011, de 26 de juliol, 432/2011, de 26 de juliol, 
433/2011, de 26 de juliol, 434/2011, de 26 de juliol, 435/2011, de 26 de juliol, 
436/2011, de 26 de juliol, 437/2011, de 26 de juliol, 438/2011, de 26 de juliol, 
439/2011, de 26 de juliol, 440/2011, de 26 de juliol, 441/2011, de 26 de juliol, 
443/2011, de 26 de juliol, 444/2011, de 26 de juliol, 445/2011, de 26 de juliol i 
446/2011, de 26 de juliol, d’aprovació de pròrrogues de diversos contractes 

- 259/2011, de 10 de maig, 448/2011, de 26 de juliol i 449/2011, de 26 de juliol, 
d’atorgament de diversos ajuts 

- 403/2011, de 15 de juliol, de justificació econòmica  
- 308/2011, de 19 de maig, 447/2011, de 26 de juliol, 452/2011, de 27 de juliol i 

488/2011, de 9 de setembre, d’aprovació de diversos convenis 
- 426/2011, de 25 de juliol, 427/2011, de 25 de juliol, 428/2011, de 25 de juliol i 

429/2011, de 25 de juliol, d’aprovació del contingut i la signatura de diverses 
pròrrogues de convenis 

- 367/2011, de 29 de juliol i 368/2011, de 29 de juliol, de desestiment de diverses 
sol·licituds  

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

- 206/2011, d‟11 d'abril, 263/2011, de 12 de maig, 307/2011, de 19 de maig, 369/2011, 
de 29 de juny, 370/2011, de 29 de juny, 371/2011, de 29 de juny, 390/2011, de 8 de 
juliol, 391/2011, de 8 de juliol i 411/2011, de 21 de juliol, d‟abonament de diverses 
factures 

- 207/2011, d‟11 d'abril, 209/2011, de 13 d'abril, 248/2011, de 2 de maig, 249/2011, de 4 
de maig, 479/2011, de 8 de setembre, 490/2011, de 9 de setembre, 492/2011, de 12 de 
setembre, i 497/2011, de 14 de setembre, d‟adjudicació de diversos contractes 
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- 414/2011, de 22 de juliol, 415/2011, de 22 de juliol i 425/2011, de 25 de juliol, 
d‟aprovació de diversos expedients ordinaris de contractació i convocar la corresponent 
licitació 

- 285/2011, de 19 de maig, 340/2011, de 20 de juny, 398/2011 i de 13 de juliol, de 
resolució de diversos contractes 

- 375/2011, d‟1 de juliol, 376/2011, d‟1 de juliol, 377/2011, d‟1 de juliol, i 442/2011, de 26 
de juliol, d‟aprovació de diverses modificacions de contractes 

- 430/2011, de 26 de juliol, 431/2011, de 26 de juliol, 432/2011, de 26 de juliol, 433/2011, 
de 26 de juliol, 434/2011, de 26 de juliol, 435/2011, de 26 de juliol, 436/2011, de 26 de 
juliol, 437/2011, de 26 de juliol, 438/2011, de 26 de juliol, 439/2011, de 26 de juliol, 
440/2011, de 26 de juliol, 441/2011, de 26 de juliol, 443/2011, de 26 de juliol, 444/2011, 
de 26 de juliol, 445/2011, de 26 de juliol i 446/2011, de 26 de juliol, d‟aprovació de 
pròrrogues de diversos contractes 

- 259/2011, de 10 de maig, 448/2011, de 26 de juliol i 449/2011, de 26 de juliol, 
d‟atorgament de diversos ajuts 

- 403/2011, de 15 de juliol, de justificació econòmica  
- 308/2011, de 19 de maig, 447/2011, de 26 de juliol, 452/2011, de 27 de juliol i 

488/2011, de 9 de setembre, d‟aprovació de diversos convenis 
- 426/2011, de 25 de juliol, 427/2011, de 25 de juliol, 428/2011, de 25 de juliol i 

429/2011, de 25 de juliol, d‟aprovació del contingut i la signatura de diverses 
pròrrogues de convenis 

- 367/2011, de 29 de juliol i 368/2011, de 29 de juliol, de desestiment de diverses 
sol·licituds  

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

- 304/2011, de 19 de maig i 410/2011, de 20 de juliol d’atorgament d'una subvenció  
- 382/2011, de 4 de juliol, i 498/2011, de 14 de setembre, de justificació econòmica  
- 412/2011, de 21 de juliol, d‘abonament d’una factura 

- 511/2011, de 20 de setembre, d’acceptació de la renúncia d’una subvenció  
- 517/2011, de 21 de setembre, 518/2011, de 21 de setembre de justificació 

econòmica  

 
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:  
 

- 304/2011, de 19 de maig i 410/2011, de 20 de juliol d‟atorgament d'una subvenció  
- 382/2011, de 4 de juliol, i 498/2011, de 14 de setembre, de justificació econòmica  
- 412/2011, de 21 de juliol, d„abonament d‟una factura 
- 511/2011, de 20 de setembre, d‟acceptació de la renúncia d‟una subvenció  
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- 517/2011, de 21 de setembre, 518/2011, de 21 de setembre de justificació econòmica  

 
 
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.” 
 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
17. Dictamen d’aprovació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a 

l’Ajuntament de Cànoves i Samalús. 
 
Llegit el dictamen de l‟Àrea de Medi Ambient, de 28 de setembre de 2011, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 20 de juliol de 2011, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l‟Àrea de Medi 
Ambient i Territori, va emetre l‟informe següent: 

 
“El Consell Comarcal i l‟Ajuntament de Cànoves i Samalús van subscriure un conveni de 
col·laboració per a la prestació d‟assistència tècnica en matèria de medi ambient i 
enginyeria municipal durant el 2010, tenint en compte que al Consell Comarcal li correspon 
assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència tècnica, jurídica i econòmica, 
d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Un cop exhaurides les 35 hores d‟assistència tècnica previstes per aquest conveni, i tenint 
en compte l‟interès de l‟Ajuntament de Cànoves i Samalús per continuar disposant de 
l‟assistència tècnica del Consell Comarcal amb una dedicació més regular, s‟ha elaborat 
un esborrany de conveni de col·laboració per a la prestació de serveis d‟assessorament en 
matèria de medi ambient i enginyeria municipal, amb una dedicació de 4 hores cada 15 
dies. 
 
Aquesta assistència tècnica consistiria en el desenvolupament per part del Consell 
Comarcal de les funcions següents: 
 
1. Emetre informes relatius a la intervenció administrativa sobre les activitats en matèria 

de seguretat i medi ambient, i de competència municipal, d‟acord amb la normativa 
vigent 

2. Emetre informes sobre obres, equipaments i serveis de competència municipal, com 
ara clavegueram, abastament d‟aigua, entre d‟altres 

3. Emetre informes relatius a obres i establiments de companyies de serveis, com ara 
electricitat, gas, telefonia, entre d‟altres 

4. Realitzar controls i visites de comprovació a les instal·lacions i activitats  esmentades 
en els punts anteriors  
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5. Atendre consultes relacionades amb alguna de les funcions anteriors 
6. Col·laborar amb l'Ajuntament amb la resta de tasques pròpies de l'àmbit del medi 

ambient i l'enginyeria 
 
El cost d‟aquesta assistència tècnica per l‟any 2011 s‟estima en 2.557,25 euros anuals, 
que s‟hauria d‟actualitzar per a anys successius d‟acord amb l‟IPC de l‟any precedent. No 
obstant això, com que el servei s‟iniciaria a partir de l‟1 de setembre de 2011, el cost 
proporcional per a 4 mesos durant el 2011 seria de 852,42 euros. 
 
Tenint en compte que l‟11 de juliol de 2011 l‟Ajuntament de Cànoves i Samalús ha notificat 
l‟aprovació d‟aquest conveni per part de la Junta de Govern Local, s‟informa favorablement 
la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació d‟assistència tècnica en matèria 
de medi ambient i enginyeria en els termes assenyalats.” 
 

2. El 20 de setembre de 2011, el 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 Cànoves i 
Samalús. 
 

3. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 
membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L‟article 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 



29 

 

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. 

 
 

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 Cànoves i Samalús. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d‟assistència 
tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l‟Ajuntament de 
Cànoves i Samalús en matèria de medi ambient, d‟acord amb el contingut següent: 

 
 

“REUNITS 
 
D‟una part, el senyor José Orive Vélez, 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 Josep Lluís López i Carrasco alcalde-president de l‟Ajuntament de 
Cànoves i Samalús, assistit pel secretari de la corporació, senyor Francesc Serras Ortuño. 
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INTERVENEN 

 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l‟article 13 
del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
 
L‟alcalde-president, en nom i representació de l‟Ajuntament de Cànoves i Samalús, en virtut 
del que disposa l‟article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l‟acte. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d‟obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats –en endavant la PCAA-, estableix un sistema d‟intervenció administrativa de 
les activitats amb incidència ambiental, en el qual es prenen en consideració les 
afeccions sobre el medi ambient i les persones. Aquest sistema d‟intervenció 
administrativa integra l‟avaluació d‟impacte ambiental de les activitats. 

 
II. Que la PCAA atribueix als municipis competències en matèria d‟intervenció 

administrativa de les activitats susceptibles d‟afectar el medi ambient.  
 
III. Que d‟acord amb l‟article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 

s‟aprova el Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya, correspon al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència tècnica als municipis que ho 
requereixin. 

   
IV. Que és d‟interès d‟ambdues parts que el Consell Comarcal del Vallès Oriental presti a 

l‟Ajuntament de Cànoves i Samalús assistència tècnica.  
 

V. Que el 30 de juny de 2011 l‟Ajuntament de Cànoves i Samalús va aprovar el contingut i 
la signatura del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
per a la prestació d‟assistència tècnica. 

 
VI. Que el 5 d‟octubre de 2011, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el 

contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l‟Ajuntament de Cànoves i 
Samalús per a la prestació d‟assistència tècnica. 

 
D‟acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest 
conveni de cooperació que subjecten als següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
L‟objecte d‟aquest conveni és regular la prestació d‟assistència tècnica del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental a l‟Ajuntament de Cànoves i Samalús. 
 
Segon. Obligacions del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental es compromet a exercir les funcions següents: 
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1. Emetre informes relatius a la intervenció administrativa sobre les activitats en matèria 
de seguretat i medi ambient, i de competència municipal, d‟acord amb la normativa 
vigent 

2. Emetre informes sobre obres, equipaments i serveis de competència municipal, com 
ara clavegueram, abastament d‟aigua, entre d‟altres 

3. Emetre informes relatius a obres i establiments de companyies de serveis, com ara 
electricitat, gas, telefonia, entre d‟altres 

4. Realitzar controls i visites de comprovació a les instal·lacions i activitats  esmentades 
en els punts anteriors  

5. Atendre consultes relacionades amb alguna de les funcions anteriors 
6. Col·laborar amb l'Ajuntament amb la resta de tasques pròpies de l'àmbit del medi 

ambient i l'enginyeria 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental es compromet a exercir les funcions descrites més 
amunt amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar 4 hores cada 
15 dies al seu desenvolupament. Dins del còmput d‟aquestes hores, s‟hi inclouen com a 
hores dedicades les que s‟escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal 
destinat al servei i les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades. 
 
Tercer. Obligacions de l‟Ajuntament de Cànoves i Samalús 
 
L‟Ajuntament de Cànoves i Samalús es compromet a: 
 
1. Facilitar l‟accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 

funcions assistencials acordades. 
2. Abonar al Consell Comarcal del Vallès Oriental la quantitat que resulta del pacte 

següent. 
 

Quart. Règim econòmic 
 
El cost anual de la prestació d‟assistència tècnica a l‟Ajuntament de Cànoves i Samalús 
s‟estima en 2.557,25 euros.  
 
Per l‟any 2011 l‟Ajuntament de Cànoves i Samalús abonarà al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental la quantitat de 852,42 euros que corresponen al cost proporcional de la prestació 
durant els mesos de setembre a desembre.  
 
Per a la resta d‟anys de vigència del conveni l‟import anual s‟actualitzarà d‟acord amb l‟IPC 
de l‟any anterior. 
 
La quantitat prevista per l‟any 2011 s‟abonarà abans del 31 d‟octubre de 2011. Així mateix, 
l‟import corresponent a la resta d‟anys de vigència del conveni s‟abonarà per meitats iguals 
abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada anualitat. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental iniciarà l‟expedient de compensació, de 
conformitat amb el que preveu la legislació vigent, quan l‟Ajuntament de Cànoves i 
Samalús sigui deutor del Consell Comarcal per l‟objecte d‟aquest conveni. 
 
Cinquè. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data d‟encapçalament i estén els seus efectes de l‟1 de 
setembre de 2011 a 31 de desembre de 2013. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d‟un any mitjançant acord exprés de les 
parts. 
 
Sisè. Jurisdicció 
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L‟ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d‟aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat signen les parts, en dos exemplars i a un sol efecte, amb 
l‟assistència dels corresponents secretari accidental i secretària, que en donen fe, en el lloc 
i la data esmentats en l‟encapçalament.” 

 
3. Notificar aquest acord a l‟Ajuntament de Cànoves i Samalús.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
18. Dictamen d’aprovació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a 

l’Ajuntament de Canovelles. 
 
Llegit el dictamen de l‟Àrea de Medi Ambient, de 28 de setembre de 2011, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 27 de setembre de 2011, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l‟Àrea de Medi 
Ambient i Territori, va emetre l‟informe següent: 

“El 27 de setembre de 2011 l‟Ajuntament de Canovelles ha sol·licitat assistència tècnica al 
Consell Comarcal per a la prestació de serveis de medi ambient i enginyeria municipal, amb 
una dedicació de 21 hores setmanals. 
  
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació 
d'assistència tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret 
legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Tenint en compte que el Consell Comarcal té convocat un procés de selecció d‟una persona 
titulada en enginyeria tècnica industrial per poder dur a terme aquest servei, es considera 
que es podrà prestar l‟assistència tècnica sol·licitada, incloent dins d‟aquest còmput d‟hores 
dedicades les que s‟escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat 
al servei i les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades. Aquesta 
assistència tècnica consistiria en el desenvolupament per part del Consell Comarcal de les 
funcions següents: 

 
1. Emetre informes relatius a la intervenció administrativa sobre les activitats en 

matèria de seguretat i medi ambient, i de competència municipal, d‟acord amb la 
normativa vigent 

2. Emetre informes sobre obres, equipaments i serveis de competència municipal 
(clavegueram, abastament d‟aigua, etc.) 

3. Emetre informes relatius a obres i establiments de companyies de serveis 
(electricitat, gas, telefonia, etc.) 

4. Realitzar controls i visites de comprovació a les instal·lacions i activitats  
esmentades en els punts anteriors  

5. Atendre consultes relacionades amb alguna de les funcions anteriors 

6. Col·laborar amb l'Ajuntament amb la resta de tasques pròpies de l'àmbit del medi 
ambient l'enginyeria 
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El cost d‟aquesta assistència tècnica per l‟any 2011 s‟estima en 27.715,00 euros anuals, 
que s‟hauria d‟actualitzar per a anys successius d‟acord amb l‟IPC de l‟any precedent. No 
obstant això, tenint en compte que el servei s‟iniciaria a partir de l‟1 de novembre de 2011, el 
cost proporcional per a 2 mesos durant el 2011 seria de 4.619,17 euros. 
 
Així doncs, s‟informa favorablement la signatura d‟un conveni de col·laboració amb 
l‟Ajuntament de Canovelles per a la prestació d‟assistència tècnica en matèria de medi 
ambient i enginyeria en els termes assenyalats.” 

 
2. El 28 de setembre de 2011, el 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 Canovelles. 
 

3. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 
membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L‟article 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. 
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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. 

 
 

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 Canovelles. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d‟assistència 
tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l‟Ajuntament de 
Canovelles en matèria de medi ambient, d‟acord amb el contingut següent: 

 
“REUNITS 

 
D‟una part, el senyor Joaquim Brustenga i Etxauri, conseller de l‟Àrea de Medi Ambient del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, 
senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l‟altra, el senyor José Orive Vélez alcalde-president de l‟Ajuntament de Canovelles, 
assistit pel secretari de la corporació, senyor Josep Berdagué i Pujol. 

 
INTERVENEN 

 
El conseller de l‟Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut de 
l‟acord de la Comissió de Govern del Consell Comarcal de 5 d‟octubre de 2011. 
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L‟alcalde-president, en nom i representació de l‟Ajuntament de Canovelles, en virtut del que 
disposa l‟article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, en 
la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l‟acte. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d‟obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 
VII. Que la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats –en endavant la PCAA-, estableix un sistema d‟intervenció administrativa de 
les activitats amb incidència ambiental, en el qual es prenen en consideració les 
afeccions sobre el medi ambient i les persones. Aquest sistema d‟intervenció 
administrativa integra l‟avaluació d‟impacte ambiental de les activitats. 

 
VIII. Que la PCAA atribueix als municipis competències en matèria d‟intervenció 

administrativa de les activitats susceptibles d‟afectar el medi ambient.  
 
IX. Que d‟acord amb l‟article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 

s‟aprova el Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya, correspon al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència tècnica als municipis que ho 
requereixin. 

   
X. Que és d‟interès d‟ambdues parts que el Consell Comarcal del Vallès Oriental presti a 

l‟Ajuntament de Canovelles assistència tècnica.  
 
XI. Que el 5 d‟octubre de 2011, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el 

contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l‟Ajuntament de Canovelles per 
a la prestació d‟assistència tècnica. 

 
XII. Que el XX de XX de 2011 l‟Ajuntament de Canovelles va aprovar el contingut i 

la signatura del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
per a la prestació d‟assistència tècnica. 

 
 
D‟acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest 
conveni de cooperació que subjecten als següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
L‟objecte d‟aquest conveni és regular la prestació d‟assistència tècnica del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental a l‟Ajuntament de Canovelles. 
 
Segon. Obligacions del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental es compromet a exercir les funcions següents: 
 
1. Emetre informes relatius a la intervenció administrativa sobre les activitats en matèria 

de seguretat i medi ambient, i de competència municipal, d‟acord amb la normativa 
vigent 

2. Emetre informes sobre obres, equipaments i serveis de competència municipal 
(clavegueram, abastament d‟aigua, etc.) 

3. Emetre informes relatius a obres i establiments de companyies de serveis (electricitat, 
gas, telefonia, etc.) 
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4. Realitzar controls i visites de comprovació a les instal·lacions i activitats  esmentades 
en els punts anteriors  

5. Atendre consultes relacionades amb alguna de les funcions anteriors 

6. Col·laborar amb l'Ajuntament amb la resta de tasques pròpies de l'àmbit del medi 
ambient l'enginyeria 

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental es compromet a exercir les funcions descrites més 
amunt amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar 21 hores 
setmanals al seu desenvolupament. Dins del còmput d‟aquestes hores, s‟hi inclouen com a 
hores dedicades les que s‟escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal 
destinat al servei i les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades. 
 
Tercer. Obligacions de l‟Ajuntament de Canovelles 
 
L‟Ajuntament de Canovelles es compromet a: 
 
3. Facilitar l‟accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 

funcions assistencials acordades. 
4. Abonar al Consell Comarcal del Vallès Oriental la quantitat que resulta del pacte 

següent. 
 

Quart. Règim econòmic 
 
El cost anual de la prestació d‟assistència tècnica a l‟Ajuntament de Canovelles s‟estima en 
27.715 euros.  
 
Per l‟any 2011 l‟Ajuntament de Canovelles abonarà al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
la quantitat de 4.619,17 euros que corresponen al cost proporcional de la prestació durant 
els mesos de novembre i desembre.  
 
Per a la resta d‟anys de vigència del conveni l‟import anual s‟actualitzarà d‟acord amb l‟IPC 
de l‟any anterior. 
 
La quantitat prevista per l‟any 2011 s‟abonarà abans del 30 de novembre de 2011. Així 
mateix, l‟import corresponent a la resta d‟anys de vigència del conveni s‟abonarà per 
meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada anualitat. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental iniciarà l‟expedient de compensació, de 
conformitat amb el que preveu la legislació vigent, quan l‟Ajuntament de Canovelles 
sigui deutor del Consell Comarcal per l‟objecte d‟aquest conveni. 
 
Cinquè. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data d‟encapçalament i estén els seus efectes de l‟1 de 
novembre de 2011 a 31 de desembre de 2012. 
 
El conveni pot ser objecte d‟una única pròrroga d‟un any mitjançant acord exprés de les 
parts. 
 
Sisè. Jurisdicció 
 
L‟ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d‟aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat signen les parts, en dos exemplars i a un sol efecte, amb 
l‟assistència dels corresponents secretari accidental i secretària, que en donen fe, en el lloc 
i la data esmentats en l‟encapçalament.” 
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3. Facultar el senyor Joaquim Brustenga i Etxauri, conseller de l‟Àrea de Medi 
Ambient, per a la signatura del conveni per a la prestació d‟assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l‟Ajuntament de Canovelles en 
matèria de medi ambient. 
 

4. Notificar aquest acord a l‟Ajuntament de Canovelles.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
19. Dictamen de modificació del Reglament regulador del servei públic comarcal 

d’avaluació ambiental. 
 

Llegit el dictamen de l‟Àrea de Medi Ambient, de 28 de setembre de 2011, que és el 
que segueix: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 3 de maig de 2000, el Ple del Consell Comarcal va prendre en consideració i va 

sotmetre a informació pública l‟expedient per a l‟establiment del servei públic 
comarcal d‟avaluació ambiental, on consten la memòria justificativa, el projecte 
d‟establiment i el projecte de Reglament del servei. 

 
2. El 12 de juliol de 2000, el Ple del Consell Comarcal va aprovar definitivament 

l‟establiment del servei públic comarcal d‟avaluació ambiental d‟acord amb la 
memòria justificativa i el projecte d‟establiment del Servei. 

 
3. En la mateixa sessió es van aprovar també el projecte d‟establiment del servei i el 

Reglament del servei, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona número 179, de 27 de juliol de 2000, i se‟n va fer una ressenya en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3219, de 5 de setembre de 
2000. 

 
4. El 19 de desembre de 2003, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment la 

modificació dels apartats 3 i 4 de l‟article 6 de l‟ordenança reguladora del 
Reglament del servei públic comarcal d‟avaluació ambiental del Consell Comarcal, 
publicat en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona número 71, de 23 de 
març de 2004. 

 
5. El 22 de juliol de 2009, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment la 

modificació de l‟ordenança reguladora del Reglament del servei públic comarcal 
d‟avaluació ambiental. Aquest acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 230, de 25 de setembre de 2009. 

 
6. El 7 d‟octubre de 2009, el Ple del Consell Comarcal va aprovar una nova 

modificació de l‟ordenança reguladora del Reglament del servei públic comarcal 
d‟avaluació ambiental. El Text refós del l‟esmentat Reglament es va publicar en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 247 de 15 d‟octubre de 2009. 

 
7. L‟11 d‟agost de 2010, va entrar en vigor la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 

prevenció i control ambiental de les activitats, que va derogar expressament la Llei 
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3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l‟administració ambiental –
LIIAA-.  

 
D‟acord amb aquesta Llei s‟estableix un nou sistema d‟intervenció integral de les 
activitats, atenint-se a la seva major o a la menor incidència ambiental, i limitant-se 
únicament als aspectes ambientals. D‟aquesta manera, el règim d‟intervenció 
sobre les diferents activitats serà diferent  segons pertanyin a: 

 

 Annexos I.1 i I.2, règim d‟autorització ambiental amb una declaració d‟impacte 
ambiental 

 Annex I.3, declaració d‟impacte ambiental amb una autorització substantiva 

 Annex II, règim de llicència ambiental 

 Annex III, règim de comunicació 
D‟acord amb l‟exposat, és necessari adequar les disposicions del Reglament del 
servei públic comarcal d‟avaluació ambiental a la nova normativa reguladora de la 
intervenció ambiental d‟activitats.  

 
8. Així mateix, la  intervenció administrativa per raó d‟altres matèries, com ara 

seguretat i la salut de les persones, ha quedat regida per la normativa sectorial 
corresponent. De manera que ha canviat el model intervencionista de la LIIAA, fins 
ara integral, per passar únicament a ambiental i ampliant-se les activitats en règim 
de comunicació, que són competència directa dels ajuntaments. 

  
Aquestes modificacions introduïdes per la Llei 20/2009 han comportat la pèrdua 
per part del Consell Comarcal de competències sobre una quantitat considerable 
d‟activitats de l‟annex II.2 de la LIIAA, la qual cosa fa necessari modificar també la 
composició dels membres de la Ponència Comarcal d‟Avaluació Ambiental. 

 
9. El 23 de setembre de 2011, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l‟Àrea de Medi 

Ambient i Territori, va emetre l‟informe següent: 
 

“El 7 d‟octubre de 2009 el Ple del Consell Comarcal va aprovar la modificació de 
l‟ordenança reguladora del Reglament del servei públic comarcal d‟avaluació ambiental. 
 
L‟11 d‟agost de 2010 va entrar en vigor la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental d‟activitats, que modifica el sistema d‟intervenció ambiental sobre les 
activitats. 
 
Per això, es proposa modificar el Reglament del servei públic comarcal d‟avaluació 
ambiental, de manera que quedi tal com segueix: 
 

Article 1  
És objecte d‟aquest Reglament la regulació del Servei públic comarcal d‟avaluació 
ambiental, establert com a servei propi del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 
conformitat amb les competències assignades als Consells Comarcals per la 
normativa reguladora de la intervenció ambiental d‟activitats (Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; Llei 3/1998, del 27 de 
febrer, de la intervenció integral de l‟Administració ambiental, en la mesura que 
segueixi essent d‟aplicació transitòriament; Llei 4/2004, d‟1 de juliol, reguladora del 
procés d‟adequació de les activitats d‟incidència ambiental al que estableix la Llei 
3/1998; així com llurs reglaments i l‟altra normativa que les desenvolupi, modifiqui o 
substitueixi).  
 
Article 2  
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Les competències d‟intervenció ambiental d‟activitats que corresponen als Consells 
Comarcals són assumides pel Consell Comarcal del Vallès Oriental com a pròpies i 
es presten en règim de lliure concurrència a través de la pròpia organització 
administrativa.  
 
Article 3  
Als efectes d‟aquest Reglament s‟entendrà per avaluació ambiental l'anàlisi dels 
efectes i els resultats ambientals de l'activitat, que comprèn la descripció i, 
específicament, les instal·lacions, les matèries primeres i les auxiliars, els processos, 
els productes i el consum de recursos naturals i d'energia, i les emissions de tota 
mena i llurs repercussions en el medi considerat en conjunt.  
 
Article 4  
4.1. El Servei públic comarcal d‟avaluació ambiental abasta les competències 
d‟intervenció ambiental d‟activitats atribuïdes als consells comarcals, i amb caràcter 
exemplificatiu s‟assenyalen les accions següents:  
El pronunciament sobre la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi 
ambiental i la resta de documentació presentada d‟acord amb l‟art. 40 de la Llei 
20/2009. 
L‟emissió de l'informe integrat d‟acord amb l‟art. 45 de la Llei 20/2009. 
L‟informe ambiental sobre espectacles públics i activitats recreatives i altres activitats 
de competència municipal sectorial d‟acord amb l‟art. 56 de la Llei 20/2009. 
L‟avaluació ambiental de projectes d'equipaments i serveis de titularitat municipal 
d‟acord amb l‟art. 57 de la Llei 20/2009. 
4.2. L‟òrgan ambiental del Consell Comarcal exercirà les competències municipals de 
control i inspecció de les activitats, en el cas que els que els Ajuntaments 
corresponents haguessin encarregat aquestes actuacions al Consell Comarcal, 
d‟acord amb el que estableix la normativa de règim local.  
4.3. Les competències que la normativa reguladora de la intervenció ambiental 
d‟activitats assigna als municipis poden ser exercides pel Consell Comarcal, ja sigui 
per delegació o per conveni, d‟acord amb la normativa de règim local.  
 
Article 5  
El Consell Comarcal del Vallès Oriental és competent per emetre informe de les 
activitats relacionades en l‟annex II de la Llei 20/2009, que hagin de radicar en 
municipis de menys de 50.000 habitants que no tinguin constituït l‟òrgan tècnic 
ambiental propi.  
 
Article 6  
6.1. L‟òrgan ambiental del Consell Comarcal és la Ponència Comarcal d‟Avaluació 
Ambiental (PCAA), a la qual se li adscriuen les competències que per raó de la 
normativa reguladora de la intervenció ambiental d‟activitats corresponen al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.  
6.2. La PCAA haurà d‟incorporar els informes sectorials preceptius, els quals els 
haurà de sol·licitar als òrgans competents en les respectives matèries, de conformitat 
amb les disposicions que ho regulin.  
6.3. La PCAA s‟adscriu orgànicament a l‟Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal. 
6.4. La PCAA estarà integrada, com a mínim per:  
President: el conseller comarcal de l‟Àrea de Medi Ambient o persona en qui delegui. 
Cap de l‟Àrea de Medi Ambient i Territori. 
En tot cas, la part tècnica de la PCAA estarà constituïda, com a mínim, per un 
enginyer amb coneixements i experiència en instal·lacions i processos i un tècnic amb 
titulació universitària de grau superior o mitjà i amb coneixements i experiència en 
qualitat del medi. 
Secretari: el del Consell Comarcal o funcionari en qui delegui. 
Les adscripcions als llocs de treball es duran a terme d‟acord amb el Decret 
214/1990, de 24 de juliol, pel qual s‟aprova el Reglament de personal al servei dels 
ens locals.  
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6.5. La PCAA té caràcter indefinit i s‟haurà de reunir amb la periodicitat suficient, per 
ateses les seves funcions, garantir el compliment dels terminis que assenyala la 
normativa reguladora de la intervenció ambiental d‟activitats .  
6.6. El règim jurídic de la PCAA s‟ajustarà a les normes contingudes a la Llei 26/2010, 
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, sens perjudici d‟allò establert per la normativa de caràcter bàsic ni de les 
peculiaritats que s‟estableixen en aquest Reglament.  
 
Article 7  
Els ciutadans i les ciutadanes, en les seves relacions amb el Consell Comarcal, 
tindran els drets que la Constitució i les lleis els reconeguin.”  

 
10. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

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

FONAMENTS DE DRET 

 
1. La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d‟activitats, 

que modifica el sistema d‟intervenció ambiental d‟activitats, d‟acord amb la qual es 
modifica el sistema d‟intervenció ambiental sobre les activitats.  

 
2. L‟article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de bases del règim local, en endavant 

LBRL, estableix que les administracions públiques territorials, dintre de l‟àmbit de 
les seves competències, els correspon, entre d‟altres, la potestat reglamentària i 
d‟autoorganització. 
 
L‟apartat segon d‟aquest mateix article disposa que aquesta previsió serà aplicable 
també a les comarques. 

 
3. L‟article 4 del Reglament d‟obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 

mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, (en endavant ROAS) respecte a la 
potestat d‟ordenació dels ens locals. 
 

4. L‟article 14 del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que és 
competència del Ple, entre d‟altres, l‟aprovació del reglament orgànic i les 
ordenances. 
 

5. Els articles 63 a 66 del ROAS i l‟article 178 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d‟abril, pel que fa al procediment d‟aprovació de les ordenances i el reglaments. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el Text refós del Reglament del servei públic comarcal d‟avaluació 

ambiental, d‟acord amb el redactat següent: 
 

Article 1  
És objecte d‟aquest Reglament la regulació del Servei públic comarcal d‟avaluació 
ambiental, establert com a servei propi del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
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de conformitat amb les competències assignades als Consells Comarcals per la 
normativa reguladora de la intervenció ambiental d‟activitats (Llei 20/2009, del 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; Llei 3/1998, del 27 
de febrer, de la intervenció integral de l‟Administració ambiental, en la mesura que 
segueixi essent d‟aplicació transitòriament; Llei 4/2004, d‟1 de juliol, reguladora del 
procés d‟adequació de les activitats d‟incidència ambiental al que estableix la Llei 
3/1998; així com llurs reglaments i l‟altra normativa que les desenvolupi, modifiqui 
o substitueixi).  
 
Article 2  
Les competències d‟intervenció ambiental d‟activitats que corresponen als 
Consells Comarcals són assumides pel Consell Comarcal del Vallès Oriental com 
a pròpies i es presten en règim de lliure concurrència a través de la pròpia 
organització administrativa.  
 
Article 3  
Als efectes d‟aquest Reglament s‟entendrà per avaluació ambiental l'anàlisi dels 
efectes i els resultats ambientals de l'activitat, que comprèn la descripció i, 
específicament, les instal·lacions, les matèries primeres i les auxiliars, els 
processos, els productes i el consum de recursos naturals i d'energia, i les 
emissions de tota mena i llurs repercussions en el medi considerat en conjunt.  
 
Article 4  
4.1. El Servei públic comarcal d‟avaluació ambiental abasta les competències 
d‟intervenció ambiental d‟activitats atribuïdes als consells comarcals, i amb 
caràcter exemplificatiu s‟assenyalen les accions següents:  
El pronunciament sobre la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi 
ambiental i la resta de documentació presentada d‟acord amb l‟art. 40 de la Llei 
20/2009. 
L‟emissió de l'informe integrat d‟acord amb l‟art. 45 de la Llei 20/2009. 
L‟informe ambiental sobre espectacles públics i activitats recreatives i altres 
activitats de competència municipal sectorial d‟acord amb l‟art. 56 de la Llei 
20/2009. 
L‟avaluació ambiental de projectes d'equipaments i serveis de titularitat municipal 
d‟acord amb l‟art. 57 de la Llei 20/2009. 
4.2. L‟òrgan ambiental del Consell Comarcal exercirà les competències municipals 
de control i inspecció de les activitats, en el cas que els que els Ajuntaments 
corresponents haguessin encarregat aquestes actuacions al Consell Comarcal, 
d‟acord amb el que estableix la normativa de règim local.  
4.3. Les competències que la normativa reguladora de la intervenció ambiental 
d‟activitats assigna als municipis poden ser exercides pel Consell Comarcal, ja 
sigui per delegació o per conveni, d‟acord amb la normativa de règim local.  
 
Article 5  
El Consell Comarcal del Vallès Oriental és competent per emetre informe de les 
activitats relacionades en l‟annex II de la Llei 20/2009, que hagin de radicar en 
municipis de menys de 50.000 habitants que no tinguin constituït l‟òrgan tècnic 
ambiental propi.  
 
Article 6  
6.1. L‟òrgan ambiental del Consell Comarcal és la Ponència Comarcal d‟Avaluació 
Ambiental (PCAA), a la qual se li adscriuen les competències que per raó de la 
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normativa reguladora de la intervenció ambiental d‟activitats corresponen al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
6.2. La PCAA haurà d‟incorporar els informes sectorials preceptius, els quals els 
haurà de sol·licitar als òrgans competents en les respectives matèries, de 
conformitat amb les disposicions que ho regulin.  
6.3. La PCAA s‟adscriu orgànicament a l‟Àrea de Medi Ambient del Consell 
Comarcal. 
6.4. La PCAA estarà integrada, com a mínim per:  
President: el conseller comarcal de l‟Àrea de Medi Ambient o persona en qui 
delegui. 
Cap de l‟Àrea de Medi Ambient i Territori. 
En tot cas, la part tècnica de la PCAA estarà constituïda, com a mínim, per un 
enginyer amb coneixements i experiència en instal·lacions i processos i un tècnic 
amb titulació universitària de grau superior o mitjà i amb coneixements i 
experiència en qualitat del medi. 
Secretari: el del Consell Comarcal o funcionari en qui delegui. 
Les adscripcions als llocs de treball es duran a terme d‟acord amb el Decret 
214/1990, de 24 de juliol, pel qual s‟aprova el Reglament de personal al servei 
dels ens locals.  
6.5. La PCAA té caràcter indefinit i s‟haurà de reunir amb la periodicitat suficient, 
per ateses les seves funcions, garantir el compliment dels terminis que assenyala 
la normativa reguladora de la intervenció ambiental d‟activitats .  
6.6. El règim jurídic de la PCAA s‟ajustarà a les normes contingudes a la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, sens perjudici d‟allò establert per la normativa de caràcter 
bàsic ni de les peculiaritats que s‟estableixen en aquest Reglament.  
 
Article 7  
Els ciutadans i les ciutadanes, en les seves relacions amb el Consell Comarcal, 
tindran els drets que la Constitució i les lleis els reconeguin.  

 
2. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies, a 

comptar des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i disposar l‟exposició al tauler d‟anuncis, a efectes de 
presentació d‟al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut el termini 
d‟informació pública sense la presentació de cap al·legació s‟elevarà l‟acord a 
definitiu al BOPB amb la corresponent ressenya al DOGC.” 
 

El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 

 
20. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

- 27/2011, de 2 de maig, i 29/2011, de 13 de maig, d’excedència voluntària de 
personal 

- 43/2011, de 12 de juliol, i 56/2011, de 25 de juliol, de reconeixement de triennis de 
personal 

- 64/2011, de 21 de setembre, de convocatòria d’oferta pública d’ocupació 
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L‟Àrea de Personal i Hisenda dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels 
decrets de Gerència següents: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Presidència ha dictat els decrets de Presidència següents: 
 

- 27/2011, de 2 de maig, i 29/2011, de 13 de maig, d‟excedència voluntària de personal 
- 43/2011, de 12 de juliol, i 56/2011, de 25 de juliol, de reconeixement de triennis de 

personal 
- 64/2011, de 21 de setembre, de convocatòria d‟oferta pública d‟ocupació 

 
 
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 
esmentat a la relació de fets.” 
 
 
21. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 219/2011, de 26 d'abril, i 491/2011, de 12 de setembre de contestació a una 
diligència d'embargament 

- 217/2011, de 15 d'abril i 218/2011, de 15 d'abril, i 341/2011, de 21 de juny, de 
complement de productivitat al personal 

- 220/2011, de 26 d'abril, 272/2011, de 18 de maig, 293/2011, de 20 de maig, 
333/2011, de 14 de juny, 349/2011, de 22 de juny, 384/2011, de 4 de juliol, 
455/2011, de 28 de juliol, 513/2011, de 21 de setembre, 514/2011, de 21 de 
setembre, i 515/2011, de 21 de setembre, de rescabalament de les despeses  

- de rescabalament de despeses del personal  
- 221/2011, de 26 d'abril, 286/2011, de 19 de maig, 294/2011, de 19 de maig, i 

359/2011, de 27 de juny, de gratificacions del personal 
- 223/2011, de 26 d'abril, 266/2011, de 16 de maig, de contractació de personal 
- 254/2011, de 6 de maig, de reducció de jornada i compactació de lactancia 
- 257/2011, de 10 de maig, de reconeixement de la improcedència de l’extinció del 

contracte 
- 275/2011, de 19 de maig, d’atorgament d’un premi 
- 298/2011, de 19 de maig, 373/2011, de 29 de juny, de nomenament de diversos 

funcionaris interins 
- 350/2011, de 23 de juny, de modificació de les retribucions d'una funcionaria 
- 360/2011, de 27 de juny, 361/2011, de 27 de juny, 362/2011, de 27 de juny, de fi del 

contracte d'obra i servei determinat  
- 388/2011, de 7 de juliol, d’atorgament d’una bestreta  
- 454/2011, de 28 de juliol, de resolució d’un contracte 
- 464/2011, de 29 de juliol, d’adscripció d’un treballador 
- 396/2011, d’11 de juliol, de reducció de jornada  
- 400/2011, de 13 de juliol, de determinar el temps de dedicació del personal  
- 401/2011, de 14 de juliol, d’autorització d’una formació  
- 467/2011, de 31 d'agost i 480/2011, de 9 de setembre d’acomiadament 
- 516/2011, de 21 de setembre, d’atorgament d’ajuts al personal 
- 237/2011, de 29 d'abril, modificació d’una partida pressupostaria 
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- 255/2011, de 9 de maig, 256/2011, de 9 de maig, 385/2011, de 5 de juliol, 392/2011, 
d’11 de juliol, 394/2011, d’11 de juliol i 423/2011, de 22 de juliol d’autorització i 
disposició d’una despesa 

- 258/2011, de 10 de maig, de la modificació comptable en l’exercici 2011 
incrementant el compte 2229 

- 261/2011, de 10 de maig, 268/2011, de 17 de maig, 287/2011, de 19 de maig, 
296/2011, de 19 de maig, 297/2011, de 19 de maig, 365/2011, de 28 de juny, 
374/2011, de 30 de juny, 494/2011, de 13 de setembre i 524/2011, de 21 de 
setembre, de diverses modificacions del pressupost general d’ingressos i 
despeses de l’any 2011 

- 267/2011, de 17 de maig de 2011, 292/2011, de 19 de maig, 364/2011, de 28 de 
juny, 302/2011, de 19 de maig, 383/2011, de 4 de juliol, 404/2011, de 15 de juliol, 
413/2011, de 21 de juliol, 450/2011, de 26 de juliol, 465/2011, de 29 de juliol, i 
468/2011, d’1 de setembre, de justificació, modificació, reposició i cancel·lació de 
diverses bestretes de caixa fixa 

- 323/2011, de 30 de maig, de devolució d'ingressos indeguts 
- 363/2011, de 27 de juny, de sol·licitud d'assistència tècnica  
- 389/2011, de 7 de juliol i 416/2011, de 22 de juliol, de prendre coneixement de 

cessió de crèdits 
- 424/2011, de 25 de juliol, de modificació de la previsió del Decret de Gerència 

123/2011 
- 460/2011, de 28 de juliol, d’aprovació d’una la relació de propostes de despesa 
- 466/2011, de 29 de juliol i 493/2011, de 13 de setembre, d’aprovació de la relació 

de factures 
 

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

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

- 219/2011, de 26 d'abril, i 491/2011, de 12 de setembre de contestació a una diligència 
d'embargament 

- 217/2011, de 15 d'abril i 218/2011, de 15 d'abril, i 341/2011, de 21 de juny, de 
complement de productivitat al personal 

- 220/2011, de 26 d'abril, 272/2011, de 18 de maig, 293/2011, de 20 de maig, 333/2011, 
de 14 de juny, 349/2011, de 22 de juny, 384/2011, de 4 de juliol, 455/2011, de 28 de 
juliol, 513/2011, de 21 de setembre, 514/2011, de 21 de setembre, i 515/2011, de 21 de 
setembre, de rescabalament de les despeses  

- de rescabalament de despeses del personal  
- 221/2011, de 26 d'abril, 286/2011, de 19 de maig, 294/2011, de 19 de maig, i 359/2011, 

de 27 de juny, de gratificacions del personal 
- 223/2011, de 26 d'abril, 266/2011, de 16 de maig, de contractació de personal 
- 254/2011, de 6 de maig, de reducció de jornada i compactació de lactancia 
- 257/2011, de 10 de maig, de reconeixement de la improcedència de l‟extinció del 

contracte 
- 275/2011, de 19 de maig, d‟atorgament d‟un premi 
- 298/2011, de 19 de maig, 373/2011, de 29 de juny, de nomenament de diversos 

funcionaris interins 
- 350/2011, de 23 de juny, de modificació de les retribucions d'una funcionaria 
- 360/2011, de 27 de juny, 361/2011, de 27 de juny, 362/2011, de 27 de juny, de fi del 

contracte d'obra i servei determinat  
- 388/2011, de 7 de juliol, d‟atorgament d‟una bestreta  
- 454/2011, de 28 de juliol, de resolució d‟un contracte 
- 464/2011, de 29 de juliol, d‟adscripció d‟un treballador 
- 396/2011, d‟11 de juliol, de reducció de jornada  
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- 400/2011, de 13 de juliol, de determinar el temps de dedicació del personal  
- 401/2011, de 14 de juliol, d‟autorització d‟una formació  
- 467/2011, de 31 d'agost i 480/2011, de 9 de setembre d‟acomiadament 
- 516/2011, de 21 de setembre, d‟atorgament d‟ajuts al personal 
- 237/2011, de 29 d'abril, modificació d‟una partida pressupostaria 
- 255/2011, de 9 de maig, 256/2011, de 9 de maig, 385/2011, de 5 de juliol, 392/2011, 

d‟11 de juliol, 394/2011, d‟11 de juliol i 423/2011, de 22 de juliol d‟autorització i 
disposició d‟una despesa 

- 258/2011, de 10 de maig, de la modificació comptable en l‟exercici 2011 incrementant 
el compte 2229 

- 261/2011, de 10 de maig, 268/2011, de 17 de maig, 287/2011, de 19 de maig, 
296/2011, de 19 de maig, 297/2011, de 19 de maig, 365/2011, de 28 de juny, 
374/2011, de 30 de juny, 494/2011, de 13 de setembre i 524/2011, de 21 de setembre, 
de diverses modificacions del pressupost general d‟ingressos i despeses de l‟any 2011 

- 267/2011, de 17 de maig de 2011, 292/2011, de 19 de maig, 364/2011, de 28 de juny, 
302/2011, de 19 de maig, 383/2011, de 4 de juliol, 404/2011, de 15 de juliol, 413/2011, 
de 21 de juliol, 450/2011, de 26 de juliol, 465/2011, de 29 de juliol, i 468/2011, d‟1 de 
setembre, de justificació, modificació, reposició i cancel·lació de diverses bestretes de 
caixa fixa 

- 323/2011, de 30 de maig, de devolució d'ingressos indeguts 
- 363/2011, de 27 de juny, de sol·licitud d'assistència tècnica  
- 389/2011, de 7 de juliol i 416/2011, de 22 de juliol, de prendre coneixement de cessió 

de crèdits 
- 424/2011, de 25 de juliol, de modificació de la previsió del Decret de Gerència 

123/2011 
- 460/2011, de 28 de juliol, d‟aprovació d‟una la relació de propostes de despesa 
- 466/2011, de 29 de juliol i 493/2011, de 13 de setembre, d‟aprovació de la relació de 

factures 

 
 
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.” 

 
 

22. Dictamen de ratificació del Decret de Presidència 34/2011, de 27 de maig, 
d’aprovació del contingut i la signatura d’un annex al contracte de crèdit a 
curt termini amb Bankia, SAU, aprovat pel Ple de 18 de maig de 2011. 
 

Llegit el dictamen de l‟Àrea de Personal i Hisenda, de 28 de setembre de 2011, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 de maig de 2011, el president va dictar el Decret número 34/2011 següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
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1. El 18 de maig de 2011, el Ple del Consell Comarcal ha aprovat la concertació d‟una 
operació de tresoreria en la modalitat de crèdit a curt termini per a l‟any 2011 amb Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, o l‟entitat que la succeeixi, per un import de dos 
milions d‟euros (2.000.000 €), que s‟ha de cancel·lar a 31 de desembre de 2011. Així 
mateix, s‟ha aprovat la minuta del contracte.  

 
2. El 25 de maig de 2011, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid ha informat al 

Consell Comarcal que en virtut del procés de fusió de l‟entitat, l‟operació s‟ha de fer 
exclusivament a nom de Bankia, SAU. Per aquesta raó, i malgrat que el Consell Comarcal 
ha aprovat la signatura del contracte amb Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, o 
l‟entitat que la succeeixi, és necessària l‟aprovació d‟un annex al contracte que reculli 
aquesta situació i on es faci constar que totes les referències a l‟entitat de crèdit s‟han 
d‟entendre fetes a BANKIA, SAU.  
 
Per altra banda, conseqüentment, la clàusula que regula el tractament de les dades 
personals i la clàusula que regula l‟accés al Servei d‟Atenció al client/oficina del client es 
substitueixen per unes altres, d‟acord amb la nova organització de l‟entitat resultant de la 
fusió.  

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L‟acord del Ple del Consell Comarcal, de 18 de maig de 2011, que aprova la concertació 

d‟una operació de tresoreria en la modalitat de crèdit a curt termini per a l‟any 2011 amb 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, o l‟entitat que la succeeixi, per un import de 
dos milions d‟euros (2.000.000 €), que s‟ha de cancel·lar a 31 de desembre de 2011. 

 
2. L‟acord del Ple del Consell Comarcal, de 17 de setembre de 2003, per raó del qual es 

delega a la Presidència del Consell Comarcal 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 es celebri. Aquesta delegació es va 
publicar en el BOPB el 24 de setembre de 2003. 

 
 
Per això, 
 
DECRETO: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d‟un annex al contracte de crèdit a curt termini amb 

Bankia, SAU, aprovat pel Ple de 18 de maig de 2011, d‟acord amb el contingut següent: 
 

“Les parts compareixents en el contracte de referència, formalitzen aquest annex que conté les 
següents clàusules addicionals que formen part integrant d‟aquest contracte: 
 
Clàusules addicionals 
 
1. El client ha estat degudament informat que aquesta operació es fa per compte i exclusivament a 

nom de BANKIA, S.A.U. (d‟ara en avant BANKIA o “l‟Entitat”) que és la seva contrapart en aquest 
contracte, amb independència de les referències a l‟Entitat de crèdit contractant. 
 
En conseqüència: 
 
1r) Totes les referències a l‟Entitat de crèdit, bé amb la seva denominació completa o el seu nom 
comercial o anagrama, han de ser enteses fetes a “BANKIA, S.A.U.” (d‟ara en avant “BANKIA” o 
“l‟Entitat”). 
 
2n) Que tots els impresos o documents relatius a qualsevol operació efectuada o d‟un altre tipus, fins i 
tot comunicacions, avisos o extractes transmesos en execució del contracte, encara que figurin sota 
la denominació o anagrames de l‟Entitat de crèdit, s‟entenen efectuats amb BANKIA i per BANKIA. 
 



47 

 

3r) Codi BIC: CAHMESMMXXX. 
 
2. La clàusula que regula el tractament de dades personals, queda substituïda, amb caràcter general, 

per la següent: 
 
“(i)     Les dades personals del CLIENT recollides en aquest document o recollides/generades en 
ocasió de la seva execució i control (inclosa la imatge continguda en el seu document d‟identificació, 
telèfon mòbil, correu electrònic i la veu, entre d‟altres), així com les dades a les quals l‟ENTITAT tingui 
accés com a conseqüència de la seva navegació per les pàgines web d‟Internet de l‟ENTITAT per a 
la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o transacció o operació feta, 
seran tractades i, si escau, incorporades a bases de dades, sota la responsabilitat de l‟ENTITAT, amb 
les finalitats següents: 
 
-  El desenvolupament, manteniment, compliment i control de la relació precontractual o contractual 
entre el CLIENT i l‟ENTITAT creada o que s‟hagi de crear en virtut d‟aquest document. 
 
-  El compliment per l‟ENTITAT de les obligacions imposades per la Llei, la qual cosa implica, entre 

d‟altres, que: 
 
-    El tractament per l‟ENTITAT i altres prestadors/sistemes de serveis de pagament 
nacionals i internacionals (inclosos els seus prestadors de serveis tecnològics) de les dades 
necessàries per dur a terme una transacció sol·licitada pel CLIENT. Aquests prestadors i 
sistemes poden estar obligats per la legislació de l‟Estat on estiguin situats o per acords 
conclosos per aquest, a facilitar informació sobre aquestes transaccions a les autoritats o 
organismes oficials d‟altres països, situats tant dins com fora de la Unió Europea (i, per tant, 
en aquest últim cas, no sempre es disposa d‟un nivell de protecció equivalent al que 
dispensa per la legislació espanyola), en el marc de la lluita contra el finançament del 
terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de 
capitals; 
 
-   El tractament per part de l‟ENTITAT per al compliment de les obligacions d‟identificació 
del CLIENT, i l‟anàlisi d‟operacions exigit per la normativa de prevenció de blanqueig de 
capitals, i aquesta pot sol·licitar dades sobre la seva activitat empresarial o professional 
davant organismes públics (com la Tresoreria General de la Seguretat Social) amb la finalitat 
de verificar la informació facilitada. 
 
-   El tractament que resulti necessari per al compliment de les finalitats que les lleis 
atribueixen a tots els sistemes institucionals de protecció conforme aquestes han quedat 
aprovades pel Banco de España i la Comissió Nacional de Competència respecte del 
sistema institucional de protecció al qual pertany l‟ENTITAT (el “SIP”), a l‟efecte de l‟anàlisi 
creditícia de risc i solvència i consolidació de balanç del SIP així com qualsevol altre aspecte 
de la integració financera (assistència financera recíproca, tresoreria global, mutualització de 
resultats i consolidació comptable) i funcional (centralització de polítiques, integració 
operativa i tecnològica i posada en comú i desenvolupament de negocis) dels membres del 
SIP i, si escau, per al desenvolupament dels processos electorals de les entitats de crèdit 
que integren el SIP, quan així ho disposi la legislació aplicable a cada moment, 

 
(ii)     Totes les dades personals sol·licitades amb motiu de la subscripció d‟aquest document són 
obligatòries, per la qual cosa, en cas de no facilitar-se, l‟ENTITAT podrà no executar l‟objecte 
d‟aquest i/o donar per finalitzades les seves relacions amb el CLIENT. El CLIENT es compromet 
expressament a comunicar a l‟ENTITAT qualsevol actualització o altra modificació que procedeixi 
respecte de les dades aportades. En cas de no fer-ho, l‟ENTITAT estarà facultada per actualitzar per 
altres mitjans les dades que es trobin en els seus fitxers que resultin desactualitzades. 
 
(iii)     Així mateix, s‟informa al CLIENT que l‟ENTITAT podrà procedir al tractament de les seves 
dades per avaluar la seva solvència, i podrà a aquest efecte: 
 

-   Sol·licitar i comunicar informació a/de la Central de Información de Riesgos del Banco de 
España -CIRBE- relativa a la identificació, riscos de crèdit i condició d‟empresari individual, si 
escau  
-   Sol·licitar i comunicar informació a/de qualssevol altres fitxers comuns de solvència 
patrimonial i crèdit, que comprenen informació relativa a la solvència, dades de contacte 
actualitzades per al cobrament així com deutes certs, líquids, exigibles amb venciment no 
superior a 6 anys el pagament dels quals hagi estat requerit); i 
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-   Sol·licitar informació a registres públics i a empreses que facilitin informes comercials 
(informació de solvència i actualització de dades de contacte). 

 
(iv) El CLIENT, tret que manifesti el contrari mitjançant la marcació de la casella continguda en 
aquest contracte, consenteix en el tractament de les seves dades per part de l‟ENTITAT, fins i tot una 
vegada conclosa la seva relació amb aquesta, per a l‟anàlisi del seu perfil a efectes  comercials i  
remetre-li comunicacions comercials de productes i serveis dels sectors financers, (inclosos serveis 
bancaris, d‟inversió i assegurances), immobiliari, cultural, turisme, viatges, consum, entreteniment i 
oci). 
Així mateix, tret que manifesti el contrari mitjançant la marcació de la casella continguda en aquest 
contracte, el CLIENT consenteix en el tractament de les seves dades per part de l‟ENTITAT, per a la 
remissió de les comunicacions comercials a les quals es refereix el paràgraf anterior per mitjans de 
comunicació electrònica, tals com el seu correu electrònic o telèfon mòbil. 
 

Per favor, marqueu la casella corresponent si no desitgeu rebre la informació comercial esmentada 
més amunt fins i tot a través de mitjans electrònics per part de l‟ENTITAT  [_] 
 

 
(v)     El CLIENT, tret que manifesti el contrari mitjançant la marcació de la casella continguda en 
aquest contracte, consenteix en la comunicació de les seves dades personals a qualssevol altres 
societats del seu Grup (la composició actualitzada del qual a cada moment figura a la pàgina web 
http://www.bankia.com/ficheros/cma/ficheros/participadasbankia.pdf) que comercialitzin, gestionin o 
financin a cada moment productes o serveis dels sectors esmentats més amunt, a fi que per aquestes 
es procedeixi al tractament de les seves dades per a l‟anàlisi del seu perfil a efectes comercials i la 
remissió de les comunicacions comercials de productes i serveis dels sectors esmentats en l‟apartat 
anterior.  
  

 
(vi)     El CLIENT podrà revocar en qualsevol moment els consentiments prestats en aquest contracte, 
així com exercir els seus drets d‟accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i pot dirigir la seva 
sol·licitud, per escrit, acreditant la seva identitat, a l‟adreça de correu electrònic 
protecciondedatos@bankia.com o a l‟apartat de correus núm. 61076, Madrid, 28080, indicant “LOPD-
drets ARCO”. 

 
3. La clàusula que regula l‟accés al Servei d‟Atenció al Client/Oficina del Client queda substituïda, 

amb caràcter general, per la següent: 
Servei d‟Atenció al Client. BANKIA té establert un Servei d‟Atenció al Client de conformitat amb la 
normativa aplicable. Els clients podran dirigir a aquest Servei d‟Atenció al Client les reclamacions 
relacionades amb interessos i drets legalment reconeguts a favor seu, a través de l‟adreça postal, 
núm. AP 61267, 28080, Madrid, a través del Servei d‟Oficina Internet, a través del telèfon 902 246 
810 o per fax al número 91 379 22 95. 
En cas de disconformitat amb la resolució del Servei d‟Atenció al Client de l‟Entitat, o si transcorren 
els terminis que indiqui la normativa d‟aplicació des de la presentació de l‟escrit de reclamació o 
queixa sense obtenir resolució, el reclamant podrà dirigir-se a qualsevol dels comissionats per a la 
Defensa del Client de Serveis Financers, i serà imprescindible haver presentat prèviament la 
reclamació davant el Servei d‟Atenció al Client de BANKIA. 

 
En prova de conformitat amb el contingut d‟aquesta clàusula addicional que és annexa al contracte 
identificat en l‟encapçalament, signen les parts per duplicat i únicament a l‟efecte en el lloc i en la data 
indicats. 

 
2. Notificar aquest acord a Bankia, SAU. 

 
3. Ratificar aquest Decret al proper Ple del Consell Comarcal.” 

 
 
2. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

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

Per favor, marqueu amb una casella si no autoritzeu la cessió per a finalitats comercials de les seves 
dades a les altres entitats del Grup esmentades més amunt: [_] 
 

http://www.bankia.com/Ficheros/CMA/ficheros/Participadasbankia.PDF
mailto:protecciondedatos@bankia.com
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FONAMENTS DE DRET 
 
L‟acord del Ple del Consell Comarcal, de 17 de setembre de 2003, per raó del qual es 
delega a la Presidència del Consell Comarcal 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 es celebri. Aquesta 
delegació es va publicar en el BOPB el 24 de setembre de 2003. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència 34/2011,de 27 de maig.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 

 
23. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de la taxa 

d’avaluació ambiental. 
 

Llegit el dictamen de l‟Àrea de Personal i Hisenda, de 28 de setembre de 2011, que és 
el que segueix: 

“RELACIÓ DE FETS 

 
1. Les comarques poden establir taxes, de conformitat amb allò que es preveu en les 

respectives normes de creació i en el termes establerts a l‟article 152.1 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

 
2. L‟article 39.1.b) del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que les finances 
de les comarques es nodreixen, entre d‟altres, per les taxes per a la prestació de 
serveis o la realització d‟activitats de la seva competència. 

 
3. El 17 de novembre de 2011, el Ple del Consell Comarcal va aprovar 

provisionalment l‟ordenança fiscal reguladora de la taxa d‟avaluació ambiental, que 
esdevingué definitiva en no haver-s‟hi presentat reclamacions ni al·legacions 
després del període d‟exposició al públic. L‟ordenança fou publicada en el BOP 
d‟11 de gener de 2011. 

 
4. El 21 de setembre de 2011, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l‟Àrea de Medi 

Ambient i Territori, va emetre l‟informe següent: 
 

 
“ANTECEDENTS 

 
El Consell Comarcal té establert el servei d‟avaluació ambiental d‟activitats d‟acord amb la 
normativa reguladora de la intervenció ambiental d‟activitats (Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; Llei 3/1998, del 27 de febrer, 
de la intervenció integral de l‟Administració ambiental, en la mesura que segueixi essent 
d‟aplicació transitòriament; Llei 4/2004, d‟1 de juliol, reguladora del procés d‟adequació de 
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les activitats d‟incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998; així com llurs reglaments 
i l‟altra normativa que les desenvolupa). 
 
En aquest sentit, la Ponència Comarcal d‟Avaluació Ambiental és l‟òrgan ambiental del 
Consell Comarcal que s‟encarrega d‟emetre els informes i avaluacions ambientals relatius a 
la tramitació de les llicències ambientals.  
 
Actualment el Consell Comarcal té aprovada l‟Ordenança fiscal núm. 1/2011, reguladora de 
la taxa d‟avaluació ambiental (BOP d‟11 de gener de 2011), el fet imposable de la qual és 
l‟activitat administrativa desenvolupada pel Consell Comarcal amb motiu de la tramitació, a 
instància de part, dels expedients d‟avaluació ambiental de competència del Consell 
Comarcal. 
 
Arran de l‟entrada en vigor de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, es va modificar l‟atribució de competències d‟avaluació 
ambiental: així, el Consell Comarcal va perdre la competència sobre un bon nombre 
d‟activitats de l‟annex II.2 la Llei 3/1998, com és el cas la majoria de magatzems, tallers de 
transformació de metalls, tallers mecànics, centres docents i residències, que van passar al 
règim de comunicació o bé van quedar al marge de la intervenció administrativa en matèria 
ambiental; però, al mateix temps el Consell Comarcal va esdevenir competent amb 
activitats de major incidència ambiental del ram de la producció d‟energia, producció de 
metalls, indústries minerals i de la construcció, indústries químiques, alimentàries, de gestió 
de residus i activitats ramaderes, entre d‟altres. En tot cas, cal remarcar que precisament 
per aquests canvis, les activitats que ha d‟avaluar el Consell Comarcal arran de la Llei 
20/2009 són d‟una major complexitat que no pas les corresponents a la Llei 3/1998. 
 
Per altra banda, també cal tenir present que el Consell Comarcal ha deixat de tenir 
competències en matèria de prevenció d‟incendis a l‟hora d‟avaluar les noves sol·licituds de 
llicència ambiental, d‟acord amb les Lleis 20/2009 i 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i 
seguretat en matèria d‟incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Tanmateix, el Consell Comarcal encara ha de seguir tramitant pel procediment de la Llei 
3/1998 algunes sol·licituds, iniciades abans de l‟entrada en vigor de la Llei 20/2009 i que 
segueixen sotmeses en algun règim de llicència, d‟acord amb la disposició transitòria 
primera d‟aquesta Llei 20/2009. Així mateix, el Consell Comarcal també ha de seguir 
desenvolupant les competències de prevenció d‟incendis en algunes sol·licituds de llicència 
ambiental, prèvies a l‟entrada en vigor de la Llei 3/2010. 
 
D‟acord amb tot el que s‟ha exposat, tot seguit s‟avalua el cost del servei i es fa la proposta 
corresponent de taxa per a l‟any 2012, amb la premissa de cobrir la totalitat del cost del 
servei. 
 
 
METODOLOGIA PER A LA DETERMINACIÓ DE LA TAXA 

 
La determinació de la taxa d‟avaluació ambiental durant el 2012, es basa en la metodologia 
següent: 
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CARACTERITZACIÓ DE LES ACTIVITATS SOTMESES A AVALUACIÓ AMBIENTAL 

 
Nombre de sol·licituds 
 
Durant l‟any 2010 el Consell Comarcal va rebre 74 sol·licituds de llicència ambiental i 51 
més d‟avaluació de controls o modificacions no substancials, però aquestes sol·licituds han 
disminuït en el context de la crisi econòmica. Així, seguint el ritme dels tres primers 
trimestres del 2011 el nombre de sol·licituds de llicència ambiental d‟enguany, sense 
comptar les sol·licituds d‟avaluació de controls o modificacions no substancials, seria de 53. 
 
Per al 2012 s‟estima, doncs, que el nombre de sol·licituds seguirà essent baix; es fa una 
previsió de 40 sol·licituds noves de llicència ambiental i 10 més de canvis no substancials o 
avaluacions de controls. 
 
Distribució de les sol·licituds per tipologia d’activitat 
 
Per al 2012 s‟estima la distribució per tipus d‟activitats següent: 
 

Tipus d’activitat 
Distribució 
d’activitats (%) 

Nombre de 
sol·licituds noves 

Nombre de 
canvis no 
substancials i 
controls 

Instal·lacions del ram de l'energia, 
radiocomunicació o dipòsits de residus 

12,5% 5 1 

Establiments recreatius 5,0% 2 1 

Camps de golf, càmpings i similars 2,5% 1 0 

Distribució o venda de carburants 2,5% 1 0 

Activitats ramaderes 7,5% 3 1 

Establiments industrials o tallers de 
reparació 

40,0% 16 4 

Establiments hotelers 2,5% 1 0 

Establiments sanitaris 2,5% 1 0 

Resta d'establiments 25,0% 10 3 

CARACTERITZACIÓ  DE LES ACTIVIATS  
SOTMESES A AVALUACIÓ AMBINETAL COST DEL SERVEI D‟AVALUACIÓ AMBINETAL 

PROPOSTA D‟ESTRUCTURACIÓ DE LA TAXA 

DETERMINACIÓ DEL TRAM FIX DETERMINACIÓ DEL TRAM VARIABLE 

PROPOSTA DE TAXA 
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TOTAL 100% 40 10 

 
 
COST DEL SERVEI D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

 
Un cop revisada a la baixa la dedicació del personal destinat al servei d‟avaluació 
ambiental, en consonància amb la davallada prevista del nombre de sol·licituds d‟avaluació, 
el cost del personal destinat al servei d‟avaluació ambiental s‟estima en 44.752,14 euros, 
comptant una dedicació del 49% d‟un tècnic mig (el cost estimat pel 2012 és de 17.685,54 
euros), del 40% d‟un administratiu (14.096,63 euros) i del 15% d‟un tècnic superior 
(9.969,97 euros). En aquest cost cal afegir-hi les despeses generals, i de notificació i 
enviament, que s‟estimen en 5.000 euros. Així doncs, el cost total del servei per a l‟any 
2012 s‟estima en 44.752,14 euros. 
 
PROPOSTA D’ESTRUCTURACIÓ DE LA TAXA 

 
El cost d‟avaluació ambiental es pot desglossar en una part fixa i una de variable, tenint en 
compte que un part de la tramitació és comuna en tots els casos però que una altra part 
depèn principalment del tipus de sol·licitud, del tipus d‟activitat i de la mida de l‟activitat que 
s‟avalua. 
 
En aquest sentit, s‟estima que la part fixa suposa un 30% del cost del servei mentre que la 
part variable correspon al 70% restant. Així, el cost del servei (44.752,14 euros) queda 
repartit entre 13.425,64 euros corresponents a la part fixa i 31.326,50 euros més 
corresponents a la part variable. 
 
En conseqüència, es proposa estructurar la taxa d‟avaluació ambiental en dos trams, un de 
fix i un de variable, mitjançant els quals es cobreixi el 30% i el 70% del cost del servei, 
respectivament, de manera que globalment es cobreixi exactament el 100% del cost 
estimat del servei. 
 
DETERMINACIÓ DEL TRAM FIX DE LA TAXA 

 
D‟acord amb el que s‟ha dit, el 30% del cost del servei correspon al tram fix (13.425,64 
euros), que es proposa repartir entre el nombre total de sol·licituds previstes (50 sol·licituds, 
en total). D‟aquesta manera, el tram fix de la taxa resulta de 268,51 euros per cada 
sol·licitud. 
 
DETERMINACIÓ DEL TRAM VARIABLE DE LA TAXA 

 
A l‟hora de repercutir el 70% del cost del servei corresponent al tram variable (31.326,50 
euros) cal tenir present que el cost d‟avaluació de cada activitat depèn principalment del 
tipus de sol·licitud, del tipus d‟activitat i de la mida de l‟activitat, de manera que és 
justament en funció d‟aquests tres paràmetres que es proposa determinar el tram variable. 
 
 Determinació en funció del tipus de sol·licitud 

 
De forma genèrica s‟adopta el supòsit que la part variable del cost d‟avaluació de les 
sol·licituds de canvi no substancial i de controls és del 50% de la corresponent a les 
sol·licituds de llicència ambiental. Així doncs, es proposa que les sol·licituds de canvi no 
substancial i de controls tinguin una reducció del 50% del tram variable de la taxa respecte 
les de llicència ambiental. 
 
 Determinació en funció del tipus d’activitat 
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Per proporcionar el tram variable segons la tipologia d‟activitat s‟han determinat nou tipus 
d‟activitats i s‟ha assignat a cadascun un factor corrector representatiu del cost d‟avaluació 
corresponent a cada categoria. Per a la categoria que s‟estima un menor cost d‟avaluació 
s‟ha assignat un factor corrector igual a la unitat; i per a la resta de categories s‟ha assignat 
el factor corrector proporcionalment al cost d‟avaluació estimat de cadascuna. Arran 
d‟aquesta estimació, resulta l‟assignació de factors correctors següents: 
 

Tipus d’activitat Factor corrector 

Instal·lacions del ram de l'energia, radiocomunicació o dipòsits de residus 2 

Establiments recreatius 2 

Camps de golf, càmpings i similars 2 

Distribució o venda de carburants 2 

Activitats ramaderes 2 

Establiments industrials o tallers de reparació 2 

Establiments hotelers 2 

Establiments sanitaris 1 

Resta d'establiments 1,5 

 
Així per exemple, el factor corrector dels establiments sanitaris és igual a u mentre que el 
dels establiments industrials és igual a dos; això significa que la part variable del cost 
d‟avaluació és del doble en el segon cas que en el primer; i conseqüentment això implica 
que el tram variable de la taxa serà també el doble. 
 
Un cop determinats aquests factors correctors, cal trobar el cost corresponent al tram 
variable de cada tipus d‟activitat. Per això, s‟ha de tenir en compte el cost total 
corresponent al tram variable, el nombre d‟activitats que es preveu avaluar de cada 
tipologia i el factor corrector que els correspon. 
 
Així, es pot determinar, en primer lloc, el cost associat al factor corrector base, és a dir, el 
cost del tram variable que hauria de tenir una activitat que tingui assignat un factor 
corrector igual a la unitat. 
 
Per això, es pot descompondre el cost total corresponent al tram variable (31.326,50 euros) 
com el resultat dels sumatoris següents: 
 

 
 
On: 

 és el cost total corresponent al tram variable (31.326,50 euros), tal com s‟ha 

determinat en l‟apartat 5; 

 és el número de sol·licituds noves previstes per a cada tipus d‟activitat (i), tal 

com s‟ha estimat en l‟apartat 3.2; 

 és el número de sol·licituds de canvis no substancials i controls previstes per a 

cada tipus d‟activitat (i), tal com s‟ha estimat en l‟apartat 3.2; 

 és el cost associat al factor corrector base; 

 és el factor corrector assignat per a cada tipus d‟activitat (i), tal com s‟ha indicat 

en l‟apartat 7.2; 

 és la reducció del tram variable aplicada als canvis no substancials i controls 

(50%); 
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A partir de l‟expressió anterior es pot determinar el cost associat al factor corrector base tal 
com segueix: 

 
 
Així s‟obté el cost associat al factor corrector base, que és de 376,29 euros. 
 
A partir d‟aquí es pot obtenir el cost associat al factor corrector de cada tipus d‟activitat, 
linealment proporcional als factors correctors prèviament assignats. 
 

Tipus d’activitat Factor corrector 
Cost associat 
(euros) 

Instal·lacions del ram de l'energia, radiocomunicació o dipòsits de 
residus 

2 752,59 

Establiments recreatius 2 752,59 

Camps de golf, càmpings i similars 2 752,59 

Distribució o venda de carburants 2 752,59 

Activitats ramaderes 2 752,59 

Establiments industrials o tallers de reparació 2 752,59 

Establiments hotelers 2 752,59 

Establiments sanitaris 1 376,29 

Resta d'establiments 1,5 564,44 

 
 
Determinació en funció de la mida de l’activitat 

 
Fins ara s‟ha determinat el cost associat a cada tipus d‟activitat, en el benentès que la 
tipologia d‟activitat és un factor determinant del cost d‟avaluació ambiental. Però per tal que 
el cost de la taxa s‟ajusti encara més al cost real del servei prestat, es proposa determinar 
el tram variable tenint en consideració també la mida de l‟activitat. 
 
Així doncs, per als diferents tipus d‟activitat es pot trobar un cost unitari expressat en funció 
de la mida de l‟activitat. Aquest cost unitari es pot obtenir de la raó entre el cost associat al 
factor corrector del tram variable i la mida mitjana estimada de cada tipus d‟activitat. 
D‟aquesta manera resulten els costos unitaris següents: 
 

Tipus d’activitat 
Factor 
corrector 

Cost 
associat 
(euros) 

Mida 
mitjana 
estimada

1
 

Cost unitari 

Instal·lacions del ram de l'energia, 
radiocomunicació o dipòsits de residus

2
 

2 752,59 -- -- 

                                                
1
  La mida mitjana de cada tipus d‟activitat s‟ha estimat a partir dels expedients tramitats pel 

Consell Comarcal i tenint en compte els canvis derivats de la Llei 20/2009 pel que fa a 

tipologia d‟activitats que cal d‟avaluar. Per cada tipus d‟activitat s‟ha agafat la magnitud que 

s‟estima més representativa del cost d‟avaluació amb les unitats corresponents. 

2
  El cost del tram variable de la taxa per les instal·lacions del ram de l'energia, de 

radiocomunicació i els dipòsits de residus per es proposa de 752,59 euros, amb 

independència de la mida de l‟activitat. 
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Establiments recreatius 2 752,59 1.250 m
2 

0,60 €/m
2
 

Camps de golf, càmpings i similars 2 752,59 4 ha 188,15 €/ha 

Distribució o venda de carburants 2 752,59 100 m
3
 7,53 €/m

3
 

Activitats ramaderes
3
 2 752,59 175 URP 4,30 €/URP 

Establiments industrials o tallers de 
reparació 

2 752,59 2.750 m
2
 0,27 €/m

2
 

Establiments hotelers 2 752,59 15.000 m
2
 0,05 €/m

2
 

Establiments sanitaris 1 376,29 5.000 m
2
 0,08 €/m

2
 

Resta d'establiments 1,5 564,44 3.500 m
2
 0,16 €/m

2
 

 
 
PROPOSTA DE TAXA  

 
D‟acord amb el tot el que s‟ha exposat, es formula la proposta que segueix per a la taxa 
d‟avaluació ambiental durant el 2012. 
 
 
Tram fix 
 
Tram fix de la taxa per cada sol·licitud: 268,51 euros 
 
Tram variable 
 

Tipus d’activitat 
Cost unitari

4
 

(euros/unitat) 

Instal·lacions del ram de l'energia, radiocomunicació o dipòsits de residus 752,59 euros 

Establiments recreatius 0,60 €/m
2
 

Camps de golf, càmpings i similars 188,15 €/ha 

Distribució o venda de carburants 7,53 €/m
3
 

Activitats ramaderes 4,30 €/URP 

Establiments industrials o tallers de reparació 0,27 €/m
2
 

Establiments hotelers 0,05 €/m
2
 

Establiments sanitaris 0,08 €/m
2
 

Resta d'establiments 0,16 €/m
2
 

 
 
NORMES I CRITERIS DE DETERMINACIÓ 

 
Per al càlcul de la taxa corresponent a cada sol·licitud d‟avaluació ambiental, s‟estableixen 
les següents normes o criteris generals de determinació: 
 

                                                
3
  Les URP són les unitats ramaderes procedimentals d‟acord amb les quals es classifiquen 

les activitats ramaderes segons la Llei 20/2009. 

4
  El cost del tram variable de la taxa per les instal·lacions del ram de l'energia, de 

radiocomunicació i els dipòsits de residus per es proposa de 752,59 euros, amb 

independència de la mida de l‟activitat. 
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a) Totes les superfícies s‟han de calcular com la suma de la superfície total construïda 
i de la superfície exterior utilitzada per l‟activitat (inclosos patis, aparcaments, zones 
de circulació, zones de càrrega i descàrrega, carpes, etc.). Quan no s‟especifiqui la 
superfície construïda total, s‟estimarà incrementant la superfície útil total en un 
12%. 
 

b) Es consideren establiments recreatius tots els destinats, exclusivament o no, a les 
activitats recreatives incloses dins del grup III del l‟annex I del Decret 112/2010, de 
31 d‟agost, pel qual s‟aprova el Reglament d‟espectacles públics i activitats 
recreatives. 
 

c) Per a les sol·licituds de modificació o canvi no substancial i les d‟avaluació de 
controls el tram variable de la taxa es redueix en un 50% respecte de l‟indicat amb 
caràcter general per les sol·licituds de llicència ambiental. 
 

d) En cas de concurrència de més d‟una categoria d‟activitat, s‟ha d‟agafar la de major 
cost. 

 
AVALUACIÓ DEL COST COBERT PER LA TAXA 

 
D‟acord amb aquesta proposta de taxa, i tenint compte les estimacions efectuades, per a 
l‟any 2012 s‟espera cobrir el 100% del cost del servei d‟avaluació ambiental.” 

 
 
5. El 28 de setembre de 2011, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès informe en referència amb la 
tramitació i l‟aprovació de l‟expedient administratiu relatiu a l‟aprovació de les 
ordenances fiscals i per a l‟exercici 2012, d‟acord amb l‟article 173 del Reglament 
d‟organització, funcionament i règim jurídic, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre. 

 
6. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

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

 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. Els articles 89 i 90 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les 

activitats estableix que per la prestació dels serveis administratius relatius als 
procediments d‟autorització ambiental, declaració d‟impacte ambiental, llicència 
ambiental i comunicació, i també els relatius als procediments de modificació de les 
activitats i revisió de l‟autorització i la llicència ambientals, merita les taxes 
corresponents. 
 

2. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –en endavant, TRLHL-, i 
l‟article 39 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre –en endavant, TRLOC- habiliten a 
les comarques per establir i exigir taxes per la utilització privativa o l‟aprofitament 
especial del domini públic local, així com per la realització d‟activitats 
administratives de competència local que facin referència, afectin o beneficiïn 
d‟una forma particular als subjectes passius. 
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3. Els articles 15 i següents del TRLHL, pel que fa a les ordenances fiscals, i l‟article 
60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament 
d‟obres, activitats i serveis dels ens locals –en endavant, ROAS-, pel que fa al 
contingut i al procediment d‟elaboració de les ordenances. 

 
4. L‟article 178.1 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, l‟article 14.2.c) i f) del TRLOC, els articles 
63 i 65 del ROAS, i l‟article 6.d) del Reglament orgànic del Consell Comarcal, pel 
que fa a la competència del ple per a l‟aprovació inicial i definitiva de les 
ordenances. 

 
5. L‟article 19.2 del TRLOC pel que fa a la competència del Consell d‟Alcaldes per a 

emetre prèviament un informe sobre l‟aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 

 
 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de l‟ordenança fiscal reguladora núm. 1 de la taxa per a les 

actuacions d‟avaluació ambiental, en el sentit següent: 
 
On diu: 
 
1. Tram fix 
 

Tram fix de la taxa per cada sol·licitud (€) 255,03 € 

 
 

2. Tram variable 
 

Tipus d‟activitat 
Cost unitari 

(euros/unitat) 

Instal·lacions del ram de l'energia, radiocomunicació o dipòsits de 
residus 

705,55 euros 

Establiments recreatius 0,56 €/m
2
 

Camps de golf, càmpings i similars 176,39 €/ha 

Distribució o venda de carburants 7,06 €/m
3
 

Activitats ramaderes 4,03 €/URP 

Establiments industrials o tallers de reparació 0,26 €/m
2
 

Establiments hotelers 0,05 €/m
2
 

Establiments sanitaris 0,07 €/m
2
 

Resta d'establiments 0,15 €/m
2
 

 

Ha de dir: 
 
1. Tram fix 
 
Tram fix de la taxa per cada sol·licitud: 268,51 euros 
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2. Tram variable 
 

Tipus d’activitat 
Cost unitari

5
 

(euros/unitat) 

Instal·lacions del ram de l'energia, radiocomunicació o dipòsits de residus 752,59 euros 

Establiments recreatius 0,60 €/m
2
 

Camps de golf, càmpings i similars 188,15 €/ha 

Distribució o venda de carburants 7,53 €/m
3
 

Activitats ramaderes 4,30 €/URP 

Establiments industrials o tallers de reparació 0,27 €/m
2
 

Establiments hotelers 0,05 €/m
2
 

Establiments sanitaris 0,08 €/m
2
 

Resta d'establiments 0,16 €/m
2
 

 
 
 

2. Aprovar el text refós i l‟establiment de la taxa per a les actuacions d‟avaluació 
ambiental del Consell Comarcal i aprovar provisionalment llur ordenança fiscal 
reguladora -núm.1-, per a l‟any 2012 i següents, amb el redactat següent: 
 

Article 1 
Fonament i naturalesa 

 
A l‟empara del previst als articles 152.1 i 20.4.a) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d‟aquest text legal, el Consell 
Comarcal imposa la taxa, que es regirà per aquesta Ordenança, per l‟expedició de 
l‟informe d‟avaluació ambiental per raó dels articles 89 i 90 de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 

Article 2 
Fet imposable 

 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu 
de la tramitació, a instància de part, dels expedients d‟avaluació ambiental competència 
del Consell Comarcal. 
 
A aquests efectes, s‟entén tramitada a instància de part, qualsevol documentació 
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que 
no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat. 
 

Article 3 
Subjectes passius 

 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques que sol·licitin, 
provoquin o en l'interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què 
es tracti. 

                                                
5
  El cost del tram variable de la taxa per les instal·lacions del ram de l'energia, de 

radiocomunicació i els dipòsits de residus per es proposa de 752,59 euros, amb 

independència de la mida de l‟activitat. 
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Article 4 

Quota tributària 
 
La quota tributària es determina per una quantitat fixa que s'assenyala segons la 
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes 
següents: 
 

1. Tram fix 
 
Tram fix de la taxa per cada sol·licitud: 268,51 euros 
 
2. Tram variable 
 

Tipus d’activitat 
Cost unitari

6
 

(euros/unitat) 

Instal·lacions del ram de l'energia, radiocomunicació o dipòsits de residus 752,59 euros 

Establiments recreatius 0,60 €/m
2
 

Camps de golf, càmpings i similars 188,15 €/ha 

Distribució o venda de carburants 7,53 €/m
3
 

Activitats ramaderes 4,30 €/URP 

Establiments industrials o tallers de reparació 0,27 €/m
2
 

Establiments hotelers 0,05 €/m
2
 

Establiments sanitaris 0,08 €/m
2
 

Resta d'establiments 0,16 €/m
2
 

 
Regles d‟aplicació: 
 

 Totes les superfícies s‟han de calcular com la suma de la superfície total construïda i de 
la superfície exterior utilitzada per l‟activitat (inclosos patis, aparcaments, zones de 
circulació, zones de càrrega i descàrrega, carpes, etc.). Quan no s‟especifiqui la 
superfície construïda total, s‟estimarà incrementant la superfície útil total en un 12%. 

 

 Es consideren establiments recreatius tots els destinats, exclusivament o no, a les 
activitats recreatives incloses dins del grup III del l‟annex I del Decret 112/2010, de 31 
d‟agost, pel qual s‟aprova el Reglament d‟espectacles públics i activitats recreatives. 

 

 Per a les sol·licituds de modificació o canvi no substancial i les d‟avaluació de controls 
el tram variable de la taxa es redueix en un 50% respecte de l‟indicat amb caràcter 
general per les sol·licituds de llicència ambiental. 

 

 En cas de concurrència de més d‟una categoria d‟activitat, s‟ha d‟agafar la de major 
cost. 
 

 En el cas de les instal·lacions del ram de l'energia, de radiocomunicació i els dipòsits de 
residus el cost del tram variable de la taxa és de 705,55 euros, amb independència de 
la mida de l‟activitat. 

 

                                                
6
  El cost del tram variable de la taxa per les instal·lacions del ram de l'energia, de 

radiocomunicació i els dipòsits de residus per es proposa de 752,59 euros, amb 

independència de la mida de l‟activitat. 



60 

 

La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o 
expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la 
certificació i la notificació de l'acord recaigut. 
 

Article 5 
Acreditament 

 

La taxa s‟acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l‟actuació o l‟expedient. 

 
En els casos a què fa referència el paràgraf segon de l‟article segon l'acreditament es 
produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o 
quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici 
seu. 
 
Article 6 
Normes de gestió i recaptació 
 
Nascuda l‟obligació de tributar, el Consell Comarcal aprovarà la liquidació corresponent, 
que serà notificada a l‟Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per tal 
que en faci la recaptació, d‟acord amb les regles establertes en el conveni de delegació de 
competències entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
Disposició final 

 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l‟endemà de la publicació definitiva en el Butlletí 
oficial de la província de Barcelona i serà vigent fins que es modifiqui o derogui 
expressament. 
 
 

3. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies, a 
comptar des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i disposar l‟exposició al tauler d‟anuncis, a efectes de 
presentació d‟al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut el termini 
d‟informació pública sense la presentació de cap al·legació s‟elevarà l‟acord 
definitiu i es publicarà al BOPB amb la corresponent ressenya al DOGC.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

24. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de la taxa 
d’utilització de les instal·lacions. 
 

Llegit el dictamen de l‟Àrea de Personal i Hisenda, de 28 de setembre de 2011, que és 
el que segueix: 

“RELACIÓ DE FETS 

 
1. Les comarques poden establir taxes, de conformitat amb allò que es preveu en les 

respectives normes de creació i en el termes establerts a l‟article 152.1 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
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2. L‟article 39.1.b) del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que les finances 
de les comarques es nodreixen, entre d‟altres, per les taxes per a la prestació de 
serveis o la realització d‟activitats de la seva competència. 

 
3. El 17 de novembre de 2011, el Ple del Consell Comarcal va aprovar 

provisionalment l‟ordenança fiscal reguladora de la taxa d‟utilització de les 
instal·lacions del Consell Comarcal número 2, que esdevingué definitiva en no 
haver-s‟hi presentat reclamacions després del període d‟exposició al públic. 
L‟ordenança fou publicada definitivament en el BOPB d‟11 de gener de 2011. 

 
4. El 27 de setembre de 2011, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l‟Àrea de medi 

Ambient i Territori, va emetre l‟informe següent: 
 

“L‟11 de gener de 2011 es va publicar al BOPB l‟aprovació definitiva de l‟Ordenança fiscal 
núm. 2/2011, reguladora de la utilització de les instal·lacions del Consell Comarcal. 
 
El fet imposable d‟aquesta taxa és la utilització privativa o especial aprofitament del domini 
públic comarcal. D‟acord amb l‟article 57 del Reglament de patrimoni dels ens locals l‟ús 
privatiu és el constituït per l‟ocupació directa o immediata d‟una part del domini públic, de 
manera que limiti o exclogui la utilització per altres interessats. D‟acord el segon punt del 
mateix precepte l‟ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini 
públic queda subjecte a l‟atorgament d‟una llicència d‟ocupació temporal que origina una 
situació de possessió precària essencialment revocable per raons d‟interès públic i amb 
dret a indemnització, si procedeix. En el mateix sentit, d‟acord amb l‟article 218.4 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya l‟ús privatiu inherent a la afectació dels béns i el 
que suposa la transformació o la modificació del domini públic queda subjecte a concessió 
administrativa. L‟ús privatiu que no suposa transformació ni modificació del domini públic 
queda subjecte a llicència. 
 
En l‟estudi per a la identificació del cost de la taxa per la utilització de les instal·lacions del 
Consell Comarcal  es tenen en compte les dades següents: 
 
a) Costos de personal 
Cost anual d‟1 auxiliar administratiu (pressupost 2011):    32.996,25 € 
Dies de treball a l‟any :        215 dies 
Hores diàries de treball:         7 hores 
Hores treballades a l‟any:        1.505 hores 
Preu hora d‟1 auxiliar administratiu:      21,92 €/h 
 
b) Despeses generals consell comarcal 
Total despeses generals imputades (liquidació any 2007):    339.373,88 € 
Total despeses personal de neteja (pressupost 2011):    23.316,51 € 
Total despeses material de neteja (pressupost 2011):    1.488,79 € 
Dies de l‟any que està obert el Consell Comarcal:     246 dies 
Horari:          7,5 hores 
Hores a l‟any que està obert el  Consell Comarcal:     1.845 hores 
Preu hora edifici Consell Comarcal:      197, 39 €/h 
 
c) Espai a utilitzar 
Metres quadrats seu Consell Comarcal:     980 m

2
 

Metres quadrats planta baixa:       270 m
2
 

Metres quadrats accés de la planta baixa a la primera:   65,5 m
2
 

Metres quadrats primera planta:      280 m
2
 

Superfície utilitzada per la sala de Plens (72,28%)    242,49 m
2
 

Superfície utilitzada per la sala de Comissió de Govern (53,02%)  177,89 m
2
 

Superfície utilitzada per una sala de despatx (50,46%)   170,88 m
2
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d) Cost d‟utilització dels espais 
Preu hora espai per la sala de Plens (sala gran)    48,84 € 
Preu hora espai per la sala de Comissió de Govern (sala mitjana)  35,83 € 
Preu hora espai per una sala de despatx      34,42 € 
 
e) Cost d‟utilització de les instal·lacions de videoprojecció 
Valoració residual de les instal·lacions de videoprojecció: 1.031,06 euros/sala 
Estimació de la vida útil residual de les instal·lacions de videoprojecció: 500 hores 
Cost d‟amortització: 2,06 euros/hora 
Consums i manteniment estimat: 0,44 euros/hora 
Cost d‟amortització i funcionament: 2,50 euros/hora 
 
Tenint en compte que en cas d‟utilitzar algun dels espais fora de l‟horari d‟oficina el cost 
s‟ha d‟incrementar amb la part corresponent al cost de personal necessari per a la seva 
utilització, resulten els costos següents: 

 

Preu/hora 
(€/h) 

Sense personal ni 
videoprojecció 

Sense personal i 
amb 

videoprojecció 

Amb personal i 
sense 

videoprojecció 

Amb personal i 
videoprojecció 

Sala gran 48,84 51,34 70,76 73,26 

Sala mitjana 35,83 38,33 57,75 60,25 

Despatxos 34,42 36,92 56,34 58,84 

 
 

D‟altra banda, les taxes pel 2011 van ser les següents: 
 

Preu hora (€/h) 
Sense personal ni 

videoprojecció 

Amb personal i 
sense 

videoprojecció 

Sala gran 23,17 38,08 

Sala mitjana 17,00 31,91 

Despatxos 16,18 31,08 

 
Com que en els últims anys, el criteri que s‟ha establert per la fixació d‟aquesta taxa ha 
estat incrementar-la amb l'índex de preus de consum (IPC), conseqüentment, per a l‟any 
2012, es proposa la revisió d‟aquesta taxa d'acord amb la variació interanual fins a l'agost 
de 2011, a Espanya, de l‟IPC, que ha estat del 3,0%. 
 
Així doncs d‟acord amb tot el que s‟ha exposat, es proposa establir la taxa pel 2012 amb 
les tarifes següents: 

 

Preu/hora 
(€/h) 

Sense personal ni 
videoprojecció 

Sense personal i 
amb 

videoprojecció 

Amb personal i 
sense 

videoprojecció 

Amb personal i 
videoprojecció 

Sala gran 23,87 26,37 39,22 39,22 

Sala mitjana 17,51 17,51 32,87 32,87 

Despatxos 16,67 16,67 32,01 32,01 

 
Tanmateix, amb aquestes taxes no es cobrirà la totalitat del cost.” 
 

5. El 28 de setembre de 2011, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès informe en referència amb la 
tramitació i l‟aprovació de l‟expedient administratiu relatiu a l‟aprovació de les 
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ordenances fiscals i per a l‟exercici 2011, d‟acord amb l‟article 173 del Reglament 
d‟organització, funcionament i règim jurídic, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre. 

 
6. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

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

FONAMENTS DE DRET 

 
1. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –en endavant, TRLHL-, i 
l‟article 39 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre –en endavant, TRLOC- habiliten a 
les comarques per establir i exigir taxes per la utilització privativa o l‟aprofitament 
especial del domini públic local, així com per la realització d‟activitats 
administratives de competència local que facin referència, afectin o beneficiïn 
d‟una forma particular als subjectes passius. 

 
2. Els articles 15 i següents del TRLHL, pel que fa a les ordenances fiscals, i l‟article 

60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament 
d‟obres, activitats i serveis dels ens locals –en endavant, ROAS-, pel que fa al 
contingut i al procediment d‟elaboració de les ordenances. 

 
3. L‟article 178.1 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, l‟article 14.2.c) i f) del TRLOC, els articles 
63 i 65 del ROAS, i l‟article 6.d) del Reglament orgànic del Consell Comarcal, pel 
que fa a la competència del Ple per a l‟aprovació inicial i definitiva de les 
ordenances. 

 
4. L‟article 19.2 del TRLOC pel que fa a la competència del Consell d‟Alcaldes per a 

emetre prèviament un informe sobre l‟aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Aprovar la modificació de l‟ordenança fiscal núm. 2 reguladora de la taxa 

d‟utilització de les instal·lacions del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en el 
sentit següent: 
 
On diu:  
 
- Preu hora sala mitja sense personal:  17,00 € 
- Preu hora sala mitja amb personal:  31,91 € 
- Preu hora sala gran sense personal:  23,17 € 
- Preu hora sala gran amb personal:  38,08 € 
- Preu hora despatxos sense personal:  16,18 € 

- Preu hora despatxos amb personal:  31,08 € 
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Ha de dir: 

 

Preu/hora 
(€/h) 

Sense personal ni 
videoprojecció 

Sense personal i 
amb 

videoprojecció 

Amb personal i 
sense 

videoprojecció 

Amb personal i 
videoprojecció 

Sala gran 23,87 26,37 39,22 39,22 

Sala mitjana 17,51 17,51 32,87 32,87 

Despatxos 16,67 16,67 32,01 32,01 

 
 
2. Aprovar el text refós i l‟establiment de la taxa d‟utilització de les instal·lacions del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental i aprovar provisionalment llur ordenança fiscal 
reguladora  núm.2 per a l‟any 2012 i següents, amb el redactat següent 
 

Article 1  

Objecte  

 
És objecte de la present Ordenança la imposició de taxes a que hauran de sotmetre‟s les 
activitats, ocupacions o instal·lacions que s‟efectuïn en immobles (terrenys o edificis) de 
domini públic propietat del Consell Comarcal del Vallès Oriental, sempre que les mateixes 
no impliquin transformació de les propietats comarcals, d‟acord amb el que es preveu a 
l‟article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s‟aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Aquestes activitats, instal·lacions o ocupacions hauran de ser objecte prèviament de 
l‟atorgament de la corresponent llicència a que fan referència l‟article 57 del Reglament de 
Patrimoni dels ens locals i l‟article 218.4 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, tal com es regula a l‟article 
3 de la present Ordenança.  
 
La naturalesa de les activitats, instal·lacions i ocupacions que són objecte de la present 
regulació es correspon amb l‟enumeració de fets imposables que es conté en l‟article 
següent, enumeració que en cap cas té caràcter limitatiu. Aquestes actuacions, 
instal·lacions o ocupacions poden referir-se tant al sòl, com al vol i al subsòl dels immobles 
de titularitat comarcal.  
 
Article 2  

Fet imposable  

 
El fet imposable de la present taxa consisteix en la utilització privativa o especial 
aprofitament del domini públic comarcal que derivi d‟alguna de les activitats, instal·lacions o 
ocupacions de la següent enumeració, que té caràcter merament enunciatiu:  
 
a) Instal·lació, amb estructures fixes i no removibles, de tanques i rètols publicitaris en 
terrenys comarcals, visibles des de carreteres, camins i altres vies públiques, o en edificis, 
murs o altres instal·lacions comarcals.  
 
b) Utilització de terrenys i/o edificis, espais i/o sales per a la realització d‟activitats 
comercials, industrials, institucionals o productives: filmació de pel·lícules, fabricacions 
industrials, estacionament de vehicles...  
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Article 3 

Necessitat d’obtenció d’autorització per a l’ocupació  

 
Les activitats, instal·lacions i ocupacions del domini públic a que fan referència els articles 
precedents i que constitueixen el fet imposable de la taxa regulada per la present 
Ordenança, hauran d‟obtenir en tot cas la corresponent autorització, mitjançant 
l‟atorgament de la llicència a que fa referència l‟article 57 del Reglament de Patrimoni dels 
ens locals. La competència per a l‟atorgament de les esmentades llicències correspon a la 
Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per delegació efectuada pel Ple del 
Consell en data 19 de març de 2003.  
 
En el moment d‟atorgament de la llicència es definiran els elements que defineixen el fet 
imposable i les condicions de la utilització del domini públic, entre els quals s‟haurà 
d‟indicar obligatòriament al menys:  
 
- la identificació de l‟immoble a què fa referència l‟autorització, amb indicació de la 

superfície en la que es desenvoluparà l‟activitat o ocupació;  
 

- La durada de la vigència de la llicència, assenyalant-se la data d‟inici de la validesa de 
l‟autorització i regulant-se la possibilitat de pròrrogues de la mateixa;  

 
- La naturalesa de les activitats a realitzar en l‟immoble o de les instal·lacions a col·locar-

hi;  
 

- La identificació clara de la persona física o jurídica, pública o privada, en favor de la 
qual s‟atorga l‟autorització i la possibilitat que els pagaments que es derivin de 
l‟atorgament de la llicència, siguin efectuats per un tercer.  

 
Aquests paràmetres serviran per definir el elements tributaris de la taxa als efectes del 
càlcul de la quantia de la mateixa, per aplicació de les tarifes corresponents.  
 
Article 4  

Compatibilitat amb l’obtenció d’autoritzacions, permisos o llicències atorgats per altres 
entitats públiques o privades  
 
L‟obtenció de la llicència a què fa referència l‟article precedent i la subjecció a la taxa 
objecte de regulació en la present Ordenança, no eximeixen a l‟interessat de la necessitat 
d‟obtenir els permisos i llicències exigits per la normativa aplicable, que hagin de ser 
atorgats per altres Administracions Públiques o per particulars. D‟aquests permisos cal 
citar, entre d‟altres: les autoritzacions municipals exigides per la normativa mediambiental; 
les corresponents llicències municipals d‟activitats; les autoritzacions dels titulars de les 
vies properes exigides per la Llei de carreteres; el permís dels propietaris veïns i dels 
titulars de drets reals que gravin els immobles en els que s‟ha de realitzar l‟activitat.  
La subjecció de la instal·lació, activitat o ocupació al pagament de la taxa establerta per la 
present Ordenança, no eximeix de la subjecció a altres taxes, impostos o tributs que puguin 
ser aplicables, derivats de la normativa estatal, autonòmica o municipal.  
 
Article 5  

Subjecció a la normativa municipal aplicable  

 
Les activitats i instal·lacions a desenvolupar en els terrenys i/o immobles comarcals a què 
fa referència la present Ordenança s‟hauran d‟ajustar en tot cas a la normativa sectorial 
que al respecte sigui aplicable en el municipi en el qual es trobi ubicat l‟immoble, tant pel 
que fa a la descripció i definició dels elements materials de la mateixa (horaris, dimensions, 
soroll ...), com pel que fa al règim de comunicacions, permisos, autoritzacions o llicències 
exigits per l‟Ajuntament corresponent.  
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Aquesta subjecció serà aplicable tant pel que fa als elements publicitaris (tanques, cartells, 
cartelleres..) com respecte a la resta d‟activitats, especialment les que impliquin utilització i 
ocupació de la via pública.  
 
Als efectes que es doni compliment a aquesta subjecció a la normativa municipal, el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental procedirà a comunicar als ajuntaments corresponents 
les autoritzacions per ocupació, exercici d‟activitats o col·locació d‟instal·lacions que atorgui 
sobre immobles de titularitat comarcals ubicats en cadascun dels respectius termes 
municipals.  
 
Article 6  

Deure de conservació  

 
Els beneficiaris de l‟autorització per ocupar els immobles propietat del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, amb permís per col·locar en els mateixos elements i instal·lacions tals com 
tanques publicitàries, cartelleres, rètols, barraques o similars, tindran l‟obligació de 
mantenir-los en bon estat, essent els únics responsables de la conservació i manteniment 
dels mateixos, seguint les indicacions que a l‟efecte puguin rebre dels serveis tècnics 
municipals o comarcals, als que estan obligats a permetre l‟accés i facilitar la inspecció de 
l‟immoble comarcal en tot moment. Els beneficiaris de l‟autorització seran així mateix els 
únics responsables dels danys que els elements o instal·lacions, així com la resta 
d‟activitats per ells executades, puguin causar a tercers, al personal o béns propis de 
l‟empresa beneficiària o al personal o béns propis del Consell Comarcal.  
 
Article 7  

Subjectes passius  

 
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques a favor de les quals s‟atorgui la 
corresponent llicència d‟ocupació, o els que es beneficiïn de l‟aprofitament en els casos en 
que es va procedir sense autorització.  
 
En l‟atorgament de la llicència, i sempre a petició de l‟interessat en favor del qual s‟efectuï 
l‟atorgament de la mateixa, es podrà assenyalar una altra persona, física o jurídica, com a 
obligada al pagament. Caldrà que aquesta persona accepti expressament, per escrit, la 
seva condició de substitut tributari i es responsabilitzi del pagament de la taxa en les 
mateixes condicions i termes en que hauria de fer-ho el subjecte passiu principal.  
 
Article 8 

Exempcions  

 
Estan exempts del pagament de les taxes regulades en la present Ordenança les 
Administracions Públiques estatal, autonòmica o local, per aplicació de les disposicions de 
l‟article 21.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s‟aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, quan l‟aprofitament del domini públic comarcal 
sigui inherent als serveis públics de comunicacions que explotin directament o quan afecti 
directament la seguretat ciutadana o la defensa nacional. En tot cas, fins i tot en aquests 
supòsits d‟exempció de la taxa, caldrà que es tramiti i s‟obtingui la corresponent 
autorització a què fa referència el Reglament de Patrimoni dels ens locals.  
 
Article 9  

Convenis de col·laboració  

 
Les entitats públiques o privades que sol·licitin autorització per ocupar el domini públic 
comarcal amb motiu d‟activitats, instal·lacions o ocupacions no exemptes que tinguin com 
objectiu principal la satisfacció de l‟interès públic, o que estiguin directament vinculades 
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amb iniciatives i projectes d‟interès comarcal o municipal, podran sol·licitar l‟establiment de 
convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental als efectes de 
simplificar el compliment de les obligacions materials i formals derivades de la present 
Ordenança, en aplicació de les previsions de l‟article 27.2 del Text refós de Llei reguladora 
de les hisendes locals. Correspondrà a la Comissió de Govern del Consell l‟aprovació dels 
corresponents convenis de col·laboració.  
 
Article 10  

Quantia de la taxa  

 
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança és la que correspon en cada cas per 
aplicació de les tarifes següents: 
 

Preu/hora 
(€/h) 

Sense personal 
ni 

videoprojecció 

Sense personal i 
amb 

videoprojecció 

Amb personal i 
sense 

videoprojecció 

Amb personal i 
videoprojecció 

Sala gran 23,87 26,37 39,22 39,22 

Sala 
mitjana 

17,51 17,51 32,87 32,87 

Despatxos 16,67 16,67 32,01 32,01 

 
 
Aquestes tarifes tenen en compte els diferents elements (temporal, espaial, naturalesa de 
l‟activitat a desenvolupar) que conformen el fet imposable objecte de la taxa.  
 
La quantia de la taxa es calcularà en cada cas en funció dels diferents elements que 
conformen el fet imposable: superfície ocupada, naturalesa de l‟ocupació, durada de la 
mateixa, entre d‟altres. Aquests elements quedaran definits en l‟acte d‟atorgament de la 
corresponent llicència.  
 
Cas que l‟ocupació, instal·lació o activitat es desenvolupi sense previ atorgament de 
llicència, la determinació dels elements que han de permetre establir el càlcul de la quantia 
de la taxa quedarà determinada en el corresponent procediment contradictori.  
 
A efectes de determinació de la quantia de la taxa, la durada dels terminis d‟ocupació es 
computarà en tot cas per mesos sencers en cas d‟ocupació temporal de terrenys o per 
trimestres sencers en cas d‟instal·lació d‟elements publicitaris, encara que el temps efectiu 
real d‟ocupació sigui inferior.  
 
Article 11  

Obligació de reposició i reparació de danys  

 
El beneficiari de la llicència atorgada per a la realització d‟activitats, ocupació o col·locació 
d‟instal·lacions en terrenys de domini públic propietat del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, o aquell qui realitzi qualsevol de les esmentades activitats sense la obtenció de la 
corresponent llicència, respondran del correcte estat dels immobles comarcals un cop 
finalitzada l‟ocupació, que hauran de quedar en el mateix estat en que es trobaven en el 
moment d‟inici de l‟activitat, essent al seu càrrec les despeses corresponents a la 
reconstrucció o reparació dels mateixos.  
 
Si els danys o deteriorament dels immobles comarcals esdevinguessin irreparables, el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental tindrà dret a ser indemnitzat pel beneficiari de 
l‟autorització d‟utilització del domini públic comarcal. La quantia de la indemnització a 
percebre pel Consell Comarcal serà la corresponent al valor els béns destruïts o a l‟import 
del deteriorament dels béns danyats, segons es regula a l‟article 24.5 del Text refós de la 
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Llei reguladora de les hisendes locals. Aquest precepte prohibeix, així mateix, la 
condonació parcial o total d‟aquestes indemnitzacions.  
 
Article 12  

Necessitat de constitució de garantia  

 
Als efectes de respondre del compliment de la obligació a què fa referència l‟article anterior, 
es podrà exigir als peticionaris de les corresponents llicències la formalització d‟un dipòsit 
previ, l‟import del qual es fixarà en la resolució d‟atorgament de la llicència, d‟acord amb el 
càlcul que s‟efectuï en cada cas en funció del cost previst de reposició de l‟immoble al seu 
estat original. 
 
Per a la formalització d‟aquesta garantia es podrà utilitzar qualsevol dels mitjans previstos a 
la normativa sobre contractació pública. 
 
La garantia serà retornada a l‟interessat un cop finalitzada l‟ocupació, instal·lació o activitat 
objecte de la llicència atorgada i verificat l‟estat de l‟immoble. Si es comprova que l‟immoble 
no presenta danys ni desperfectes, la garantia serà retornada a l‟interessat en un termini 
que en cap cas podrà excedir d‟un mes.  
 
Article 13  

Meritació de la taxa  

 
La taxa es meritarà en el moment en que s‟iniciï l‟activitat o ocupació corresponent.  
 
En el cas que l‟atorgament de la llicència sigui previ a l‟inici de l‟activitat o ocupació, en la 
corresponent resolució d‟atorgament es fixarà la data corresponent a la meritació de la 
taxa.  
Quan l‟activitat o ocupació s‟hagin iniciat sense llicència, correspondrà a la Gerència del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental determinar la data de meritació de la taxa en funció 
del calendari real d‟inici de l‟activitat o ocupació de l‟immoble per l‟interessat.  
 
Article 14  

Formes de pagament  

 
El pagament de la taxa s‟efectuarà d‟acord amb les condicions que es fixin en el document 
o documents que es lliurin a l‟efecte a l‟interessat en el moment d‟atorgament de 
l‟autorització d‟ocupació de l‟immoble o d‟inici de l‟activitat o instal·lació sol·licitada.  
S‟admetran com a mitjans de pagament de la taxa, entre d‟altres, els següents:  
 

- El pagament en metàl·lic o en xec bancari garantit efectuat a la Tresoreria del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental;  

 

- El pagament mitjançant transferència bancària al compte corrent de titularitat del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental que s‟especifiqui en l‟imprès de liquidació de la 
taxa;  

 

- Mitjançant domiciliació en compte corrent de titularitat del beneficiari indicat en 
document escrit a lliurar a la Tresoreria del Consell Comarcal del Vallès Oriental;  

 
Article 15  

Període impositiu i calendari de pagaments  
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1. El període impositiu coincidirà en tot cas amb la durada de l‟activitat, instal·lació o 
ocupació de l‟immoble, segons quedi determinat en la resolució d‟atorgament de la 
corresponent autorització.  
 
2. Quan l‟activitat, instal·lació o ocupació dels immobles comarcals tingui una durada 
inferior a tres mesos, el pagament de la totalitat de la quantia corresponent a la taxa 
s‟efectuarà abans de l‟inici del fet imposable.  
 
3. Quan l‟activitat, instal·lació o ocupació dels immobles comarcals tingui una durada 
superior a tres mesos, el pagament de la taxa s‟efectuarà, per qualsevol dels mitjans 
previstos en l‟article anterior, per períodes trimestrals, havent d‟efectuar-se els 
corresponents abonaments dels imports de la taxa durant els primers cinc dies d‟inici de 
cadascun dels trimestres.  
 
4. Quan la instal·lació, activitat o ocupació no s‟efectués, o quan la mateixa finalitzi abans 
del període previst, en tot cas per causes alienes a l‟interessat, es procedirà a retornar 
l‟import de la taxa satisfet que correspongui als períodes d‟inactivitat que excedeixin dels 
mesos sencers o trimestres sencers, segons el cas, a què fa referència l‟article 10 de la 
present Ordenança.  
 
5. El pagament en període voluntari es realitzarà en el termini màxim de cinc dies naturals 
des de la data que es fixi com a data de meritació de la taxa corresponent a cada període, 
segons s‟indiqui en els documents que seran lliurats a l‟efecte a l‟interessat per la 
Tresoreria del Consell Comarcal del Vallès Oriental. La no recepció de l‟esmentat 
document de pagament no eximeix al subjecte passiu de la obligació de satisfer la taxa en 
el període determinat.  
 
6. Si l‟interessat no efectués el pagament en període voluntari, el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental podrà procedir a la reclamació de la taxa per via executiva, amb aplicació 
dels recàrrecs i interessos i seguint el procediment regulat a l‟efecte al Reglament General 
de Recaptació.  
 
Disposició transitòria  

 
Les autoritzacions temporals aprovades pels òrgans de govern del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental per ocupar terrenys i immobles propietat d‟aquesta entitat que han estat 
atorgades amb anterioritat a l‟entrada en vigor d‟aquesta Ordenança es regiran, fins a la 
seva extinció, per les condicions i normativa vigents en el moment del seu atorgament.  
 
Disposició final. - Entrada en vigor  
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l‟endemà de la publicació definitiva en el Butlletí 
oficial de la província de Barcelona i serà vigent fins que es modifiqui o derogui 
expressament. 

 
3. Sotmetre aquest acord, a informació pública per un termini de trenta dies, a 

comptar des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i disposar l‟exposició al tauler d‟anuncis, a efectes de 
presentació d‟al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut el termini 
d‟informació pública sense la presentació de cap al·legació s‟elevarà l‟acord 
definitiu i es publicarà al BOPB amb la corresponent ressenya al DOGC.” 
 

El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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25. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de la taxa per 

a l’expedició de documents administratius. 
 

Llegit el dictamen de l‟Àrea de Personal i Hisenda, de 28 de setembre de 2011, que és 
el que segueix: 

“RELACIÓ DE FETS 

 
1. Les comarques poden establir taxes, de conformitat amb allò que es preveu en les 

respectives normes de creació i en el termes establerts a l‟article 152.1 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

 
2. L‟article 39.1.b) del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que les finances 
de les comarques es nodreixen, entre d‟altres, per les taxes per a la prestació de 
serveis o la realització d‟activitats de la seva competència. 

 
3. El 17 de novembre de 2011, el Ple del Consell Comarcal va aprovar 

provisionalment l‟ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l‟expedició de 
documents administratius, que esdevingué definitiva en no haver-s‟hi presentat 
reclamacions després del període d‟exposició al públic. L‟ordenança fou publicada 
en el BOP d‟11 de gener de 2011. 

 
4. El 22 de setembre de 2011, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental, va 

emetre la memòria tecnicoeconòmica següent: 
 
ANTECEDENTS I OBJECTIUS 

 
L‟11 de gener de 2011 es va publicar al BOP l‟ordenança fiscal número 3 reguladora de la 
taxa per a l‟expedició de documents administratius per l‟exercici 2011. 
 
El fet imposable d‟aquesta taxa és l‟activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 
tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d‟expedients de 
què entengui l‟administració o les autoritats comarcals.  
 
Per a l‟any 2012, s‟escau la proposta de revisió d‟aquesta taxa d‟acord amb la variació de 
l‟índex de preus del consum. Prenent com a referència la variació interanual d‟agost de 
2011 a Espanya, l‟increment de l‟IPC ha estat del 3%. 
 
METODOLOGIA PER A LA DETERMINACIÓ DE LA TAXA 

 
La determinació de la taxa per a l‟expedició de documents administratius pel Consell 
Comarcal durant el 2012 i següents, es basa en la metodologia següent: 
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DEFINICIÓ DE L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

 
L‟article 20.4 a) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, exposa que les entitats locals podran establir taxes 
pels documents que expedeixin o de què entenguin les Administracions o autoritats locals, 
a instància de part. 
 
D‟acord amb l‟art. 39.1 apartat b) del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de 
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre de 2003, les finances de 
les comarques es nodreixen, entre d‟altres, de les taxes per la prestació de serveis o la 
realització d‟activitats de la seva competència. 
 
 
IDENTIFICACIÓ DEL COST DE LA TAXA 

 
La identificació del cost de la taxa per l‟expedició de documents administratius pel Consell 
Comarcal per l‟any 2011 va ser la següent: 
 
- Certificació de documents o acords comarcals ...........................................................  3,74 € 
- Altres certificacions ......................................................................................................  7,46 € 
- Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines comarcals ......  37,34 € 
- La diligència de confrontació de documents ...............................................................  3,74 € 
- Per cada document que s‟expedeixi en fotocòpia, per cada foli: 
                                                                                        Fotocòpia A-4 1 cara .............  0,07 € 
                                                                                        Fotocòpia A-3 1 cara .............  0,13 € 
                                                                                        Fotocòpia A-4 2 cares ...........  0,13 € 
                                                                                        Fotocòpia A-3 2 cares ...........  0,31 € 
- Per cada contracte administratiu i/o privat ................................................................  74,69 € 
- Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat ..........  14,95 € 

 
 

 
PROPOSTA DE LA TAXA PEL 2012 

 
D‟acord amb tot el que s‟ha exposat, es proposa incrementar la taxa per a l‟expedició de 
documents administratius pel Consell Comarcal del Vallès Oriental durant el 2012 amb 
l‟IPC interanual d‟agost de 2011 a Espanya, que és del 3% : 
 

DEFINICIÓ D‟EXPEDICIÓ DE 
DOCUMENTS 

ADMINISTRATIUS 

IDENTIFICACIÓ DEL COST 
DE LA TAXA 

PROPOSTA 
D‟ESTRUCTURACIÓ 

DE LA TAXA 

DETERMINACIÓ DEL TRAM DE LA TAXA 

 

PROPOSTA DE 
TAXA 
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CONCEPTE 
2012 

(IPC 3%) 

Certificació de documents o acords comarcals       3,85 €  

- Altres certificacions       7,69 €  

- Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines comarcals     38,46 €  

- La diligència de confrontació de documents       3,85 €  

- Per cada document que s‟expedeixi en fotocòpia, per cada foli:   

Fotocòpia A-4 1 cara       0,07 €  

Fotocòpia A-3 1 cara       0,14 €  

Fotocòpia A-4 2 cares       0,14 €  

Fotocòpia A-3 2 cares       0,32 €  

- Per cada contracte administratiu i/o privat     76,93 €  

- Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat     15,40 €  

 
La proposta d‟aquesta taxa és inferior al cost per cobrir les despeses que impliquen 
l‟expedició de documents administratius. Així, amb aquestes taxes no es cobrirà la totalitat 
del cost. 

 
5. El 28 de setembre de 2011, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès informe en referència amb la 
tramitació i l‟aprovació de l‟expedient administratiu relatiu a l‟aprovació de les 
ordenances fiscals i per a l‟exercici 2012, d‟acord amb l‟article 173 del Reglament 
d‟organització, funcionament i règim jurídic, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre. 

 
6. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

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

FONAMENTS DE DRET 

 
1. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –en endavant, TRLHL-, i 
l‟article 39 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre –en endavant, TRLOC- habiliten a 
les comarques per establir i exigir taxes per la utilització privativa o l‟aprofitament 
especial del domini públic local, així com per la realització d‟activitats 
administratives de competència local que facin referència, afectin o beneficiïn 
d‟una forma particular als subjectes passius. 

 
2. Els articles 15 i següents del TRLHL, pel que fa a les ordenances fiscals, i l‟article 

60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament 
d‟obres, activitats i serveis dels ens locals –en endavant, ROAS-, pel que fa al 
contingut i al procediment d‟elaboració de les ordenances. 

 
3. L‟article 178.1 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, l‟article 14.2.c) i f) del TRLOC, els articles 
63 i 65 del ROAS, i l‟article 6.d) del Reglament orgànic del Consell Comarcal, pel 
que fa a la competència del ple per a l‟aprovació inicial i definitiva de les 
ordenances. 
 

4. L‟article 19.2 del TRLOC pel que fa a la competència del Consell d‟Alcaldes per a 
emetre prèviament un informe sobre l‟aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de l‟ordenança número 3 reguladora de la taxa per a 

l‟expedició de documents administratius, amb el sentit següent: 
 
On diu: 
 
- Certificació de documents o acords comarcals ...........................................................  3,74 € 
- Altres certificacions ......................................................................................................  7,46 € 
- Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines comarcals ......  37,34 € 
- La diligència de confrontació de documents ...............................................................  3,74 € 
- Per cada document que s‟expedeixi en fotocòpia, per cada foli: 
                                                                                        Fotocòpia A-4 1 cara .............  0,07 € 
                                                                                        Fotocòpia A-3 1 cara .............  0,13 € 
                                                                                        Fotocòpia A-4 2 cares ...........  0,13 € 
                                                                                        Fotocòpia A-3 2 cares ...........  0,31 € 
- Per cada contracte administratiu i/o privat ................................................................  74,69 € 
- Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat ..........  14,95 € 
 
Ha de dir: 
 
- Certificació de documents o acords comarcals ...........................................................  3,85 € 
- Altres certificacions ......................................................................................................  7,69 € 
- Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines comarcals ......  38,46 € 
- La diligència de confrontació de documents ...............................................................  3,85 € 
- Per cada document que s‟expedeixi en fotocòpia, per cada foli: 
                                                                                        Fotocòpia A-4 1 cara .............  0,07 € 
                                                                                        Fotocòpia A-3 1 cara .............  0,14 € 
                                                                                        Fotocòpia A-4 2 cares ...........  0,14 € 
                                                                                        Fotocòpia A-3 2 cares ...........  0,32 € 
- Per cada contracte administratiu i/o privat ................................................................  76,93 € 
- Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat ..........  15,40 € 
 

2. Aprovar el text refós i l‟establiment de la taxa per a l‟expedició de documents administratius 
i aprovar provisionalment llur ordenança fiscal reguladora –núm. 3-, per a l‟any 2012, amb 
el redactat següent: 
 
Article 1r  
Fonament i naturalesa  
 
En ús de les facultats concedides per l‟article 39 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya 
i a l‟empara del previst als articles 152.1 i 20.4.a) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d‟aquest text legal, el Consell 
Comarcal estableix la taxa per expedició de document administratiu, que es regirà per la 
present Ordenança.  
 
Article 2n  
Fet imposable  
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l‟activitat administrativa desenvolupada amb 
motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i 
d‟expedients de què entengui l‟administració o les autoritats comarcals.  
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2. A aquests efectes, s‟entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 
administrativa que el particular i Ajuntaments de la comarca hagin provocat o que redundin 
en el seu benefici, encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l‟interessat.  
 
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d‟obligacions 
fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa.  
 
 
Article 3r  
Subjectes passius  
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix els article 35 i 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària  que 
sol·licitin, provoquin o en l‟interès de les quals redundi la tramitació del document o 
expedient de què es tracti.  
 
 
Article 4t  
Responsables  
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades en la Llei 
General Tributària.  
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l‟interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.  
 
 
Article 5è  
Beneficis fiscals  
 
1. Gaudiran d‟exempció aquells contribuents inscrits en el Padró de la Beneficència com a 
pobres de solemnitat, o que hagin obtingut el benefici judicial de pobresa.  
 
2. No s‟aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.  
 
 
Article 6è  
Quota tributària  
 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s‟assenyalarà segons la 
naturalesa dels documents o expedients que s‟han de tramitar, d‟acord amb les tarifes 
següents: 
 
 
 
 
 
- Certificació de documents o acords comarcals 3,85 € 

- Altres certificacions   7,69 € 

- Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines comarcals 38,46 € 

- La diligència de confrontació de documents:   3,85 € 

- Per cada document que s‟expedeixi en fotocòpia, per cada foli:  

 Fotocòpia A-4 1 cara 0,07 € 

 Fotocòpia A-3 1 cara 0,14 € 

 Fotocòpia A-4 2 cares 0,14 € 

 Fotocòpia A-3 2 cares 0,32 € 
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- Per cada contracte administratiu i/o privat 76,93 € 

- Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat 15,40 € 

 
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o 
expedient de què es tracti, des que s‟inicia fins a la seva resolució final, inclosa la 
certificació i la notificació a l‟interessat de l‟acord recaigut. 
 
 
Article 7è  
Acreditament  
 
1. La taxa s‟acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l‟actuació o l‟expedient, que no 
es realitzarà o tramitarà sense que s‟hagi efectuat el pagament corresponent.  
 
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l‟article 2n., l‟acreditament es produeix 
quan s‟esdevinguin les circumstàncies que originin l‟actuació comarcal d‟ofici o quan 
aquesta s‟iniciï sense sol·licitud prèvia de l‟interessat, però que redundi en benefici seu.  
 
 
Article 8è  
Règim de declaració i d‟ingrés  
 
1. La taxa s‟exigirà en règim d‟autoliquidació mitjançant el procediment del segell comarcal 
adherit a l‟escrit de sol·licitud o de tramitació del document o l‟expedient. El segell pot ésser 
substituït per la impressió mecànica de la taxa.  
 
2. L‟ingrés es farà a la Tresoreria comarcal.  
 
3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l‟article 71 de la Llei de Règim 
Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, que no arribin degudament reintegrats, 
s‟admetran provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la 
qual cosa es requerirà l‟interessat, perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes 
corresponents amb l‟advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els 
escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.  
 
 
Article 9è  
Infraccions i sancions  
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s‟aplicarà el que disposen la Llei General 
Tributària.  
 
 
Disposició final  
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l‟endemà de la publicació definitiva en el Butlletí 
oficial de la província de Barcelona i serà vigent fins que es modifiqui o derogui 
expressament. 

 
3. Sotmetre aquest acord, a informació pública per un termini de trenta dies, a 

comptar des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i disposar l‟exposició al tauler d‟anuncis, a efectes de 
presentació d‟al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut el termini 
d‟informació pública sense la presentació de cap al·legació s‟elevarà l‟acord 
definitiu i es publicarà al BOPB amb la corresponent ressenya al DOGC.” 
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El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

26. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de la taxa per 
a la tramitació de les proves selectives. 
 

Llegit el dictamen de l‟Àrea de Personal i Hisenda, de 28 de setembre de 2011, que és 
el que segueix: 

 

“RELACIÓ DE FETS 

 
1. Les comarques poden establir taxes, de conformitat amb allò que es preveu en les 

respectives normes de creació i en el termes establerts a l‟article 152.1 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

 
2. L‟article 39.1.b) del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que les finances 
de les comarques es nodreixen, entre d‟altres, per les taxes per a la prestació de 
serveis o la realització d‟activitats de la seva competència. 

 
3. El 17 de novembre de 2011, el Ple del Consell Comarcal va aprovar 

provisionalment l‟ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la tramitació de les 
proves selectives, número 4, que esdevingué definitiva en no haver-s‟hi presentat 
reclamacions després del període d‟exposició al públic. L‟ordenança fou publicada 
íntegrament en el BOP d‟11 de gener de 2011. 

 
4. El 22 de setembre de 2011, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental, va 

emetre l‟informe següent: 

 
ANTECEDENTS I OBJECTIUS 
 
Segons l‟art. 76 de la Llei 7/2007, de 12 d‟abril, de l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat Públic, els 
cossos i escales es classifiquen, d‟acord amb la titulació exigida per l‟accés als mateixos, 
en els següents grups: 
 

Grup A, dividit en dos Subgrups A1 i A2 
Grup B 
Grup C, dividit en dos Subgrups C1 i C2 

 
En la mateixa Llei, la Disposició Transitòria Tercera, en el apartat segon, disposa que 
transitòriament, els Grups de classificació existents a l‟entrada en vigor del present Estatut 
s‟integraran en els Grups de classificació professional de funcionaris previstos a l‟art. 76, 
d‟acord amb les següents equivalències: 
 

Grup A: Subgrup A1 
Grup B: Subgrup A2 
Grup C: subgrup C1 
Grup D: Subgrup C2 
Grup E: Agrupacions Professionals a què fa referència la disposició addicional setena 
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L‟11 de gener de 2011 es va publicar al BOP l‟ordenança fiscal número 4 reguladora de la 
taxa per a la tramitació de les proves selectives. 
 
El fet imposable d‟aquesta taxa és l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 
tramitació per a les proves selectives del Consell Comarcal.  
 
Per a l‟any 2012, s‟escau la proposta de revisió d‟aquesta taxa d‟acord amb la variació de 
l‟índex de preus del consum. Prenent com a referència la variació interanual d‟agost de 
2011 a Espanya, l‟increment de l‟IPC ha estat del 3%. 
 
METODOLOGIA PER A LA DETERMINACIÓ DE LA TAXA 
 
La determinació de la taxa per a la tramitació per les proves selectives, es basa en la 
metodologia següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINICIÓ DE LA TRAMITACIÓ PER LES PROVES SELECTIVES 
 
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en l‟art. 20.4 apartat a) s‟exposa que les entitats locals 
podran establir taxes pels documents que expedeixin o de què entenguin les 
Administracions o autoritats locals, a instància de part. 
 
IDENTIFICACIÓ DEL COST DE LA TAXA 
 
L‟estudi per a la identificació del cost de la taxa per la tramitació per a les proves selectives 
es realitza tenint en compte les següents dades: 
 
La distribució temporal de les diferents parts de les proves es distribueix: 
 

PROVES I DIES D'EXÀMEN 
GRUP A B C Altres agrupacions 

professionals qüestionari 1r dia 1r dia 1r dia 1r dia 
temes 2n dia 2n dia 2n dia 2n dia 
català 2n dia 2n dia 2n dia 2n dia 
equips informàtics 3r dia 3r dia 3r dia 3r dia 
entrevista 3r dia 3r dia 3r dia 3r dia 
      

ESPAI PEL TRIBUNAL I ASPIRANTS 
sala gran 38,08€/h Ordenança fiscal 2 aprovada pel Ple 17/11/2011 
sala mitjana 31,91 €/h Ordenança fiscal 2 aprovada pel Ple 17/11/2011 
IMPORT PER 3 DIES DE PROVES 209,97 € 

DEFINICIÓ DE 
TRAMITACIÓ PER LES 
PROVES SELECTIVES 

IDENTIFICACIÓ DEL 
COST 

DE LA TAXA 

PROPOSTA 
D‟ESTRUCTURACIÓ 

DE LA TAXA 

DETERMINACIÓ DEL TRAM DE 
LA TAXA 

PROPOSTA DE 
TAXA 
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La utilització de la sala gran amb personal té un cost de 38,08 €/h i la de la sala mitjana, 
31,91 €/h. Tenint en compte que les proves selectives tindran una durada de 3 dies, el cost 
total de la utilització d‟ambdues sales serà de 209,97 €. 
 
El Tribunal de les proves selectives representarà un cost màxim de 532,32 €, essent els 
diferents costos desglossats per dia i per grup de les proves selectives. 
 

COST DEL TRIBUNAL PER L'ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ 

President i secretari (2)     
  
  
  

 Categoria primera 
 

45,89 € Annex IV Reial decret 462/2002, 24 de maig 
  
  

 Categoria segona 
 

42,83 € Annex IV Reial decret 462/2002, 24 de maig 
  
  

 Categoria tercera 
 

39,78 € Annex IV Reial decret 462/2002, 24 de maig 
  
  

Vocal (3) 
 
  
  
  

 Categoria primera 
 

42,83 € Annex IV Reial decret 462/2002, 24 de maig 
  
  

 Categoria segona 
 

39,78 € Annex IV Reial decret 462/2002, 24 de maig 
  
  

 Categoria tercera 
 

36,72 € Annex IV Reial decret 462/2002, 24 de maig 
  
  

IMPORT MÀXIM PER 3 DIES DE PROVES (es té en compte l'import 
més elevat, que és el del grup A) 

660,81 € 

 
La publicitat al BOP i al DOGC de les diferents fases de les proves selectives té el següent 
cost: 
 

DADES PUBLICITAT DE L'ANTERIOR CONCURS -2010- 
Oferta Pública d'Ocupació BOP 80,00 € DOGC 133,48 € 
Bases Convocatòria BOP 132,00 € DOGC 66,99 € 
Selecció i provisió BOP 80,00 € DOGC 232,51 € 
Llista admesos i exclosos BOP no es publica DOGC 901,00 € 
Contractació BOP 77,00 € DOGC no es publica 
TOTAL PUBLICITAT 1.702,98 € BOP 369,00 € DOGC 1.333,98 € 

 
D‟aquesta manera, el total de costos per a la publicació de tot el procés de la realització de 
les proves selectives és de 1.702,98 €. 
 
El total de costos és de 3.188,55 €. 
 

COSTOS  
ESPAI 209,97 € 
TRIBUNAL 660,81 € 
PUBLICITAT 1.702,98 € 
TOTAL COSTOS 2.573,76 € 

 
Suposant que el nombre d‟aspirants a les proves selectives és de 15 persones, els costos 
mitjans per aspirant són 212,57 €. 
 

Promig d'aspirants per convocatòria 15 

COSTOS/PROMIG ASPIRANTS 171,58 € 

 
PROPOSTA DE LA TAXA 
 
D‟acord amb tot el que s‟ha exposat i segons els grups de classificació professional de l‟art. 
76 de la Llei 7/2007, es proposa incrementar la taxa per a la tramitació per a les proves 
selectives amb la variació de l‟índex de preus del consum. Prenent com a referència la 
variació internanual d‟agost de 2010 fins agost de 2011 a Catalunya, l‟increment de l‟IPC és 
de 3%: 
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2012 
IPC 3% 

Grup A   -subgrups A1 i A2- 30,52 € 

Grup B 17,50 € 

Grup C   -subgrups C1 i C2- 13,06 € 

Altres agrupacions professionals 8,76 € 

 
 
La proposta d‟aquesta taxa és inferior al cost per cobrir les despeses que impliquen les 
proves selectives. Així, amb aquesta taxa no es cobrirà la totalitat del cost. 

 
5. El 28 de setembre de 2011, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès informe en referència amb la 
tramitació i l‟aprovació de l‟expedient administratiu relatiu a l‟aprovació de les 
ordenances fiscals per a l‟exercici 2012, d‟acord amb l‟article 173 del Reglament 
d‟organització, funcionament i règim jurídic, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre. 

 
6. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

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

FONAMENTS DE DRET 

 
1. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –en endavant, TRLHL-, i 
l‟article 39 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre –en endavant, TRLOC- habiliten a 
les comarques per establir i exigir taxes per la utilització privativa o l‟aprofitament 
especial del domini públic local, així com per la realització d‟activitats 
administratives de competència local que facin referència, afectin o beneficiïn 
d‟una forma particular als subjectes passius. 

 
2. Els articles 15 i següents del TRLHL, pel que fa a les ordenances fiscals, i l‟article 

60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament 
d‟obres, activitats i serveis dels ens locals –en endavant, ROAS-, pel que fa al 
contingut i al procediment d‟elaboració de les ordenances. 

 
3. L‟article 178.1 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, l‟article 14.2.c) i f) del TRLOC, els articles 
63 i 65 del ROAS, i l‟article 6.d) del Reglament orgànic del Consell Comarcal, pel 
que fa a la competència del ple per a l‟aprovació inicial i definitiva de les 
ordenances. 

 
4. L‟article 19.2 del TRLOC pel que fa a la competència del Consell d‟Alcaldes per a 

emetre prèviament un informe sobre l‟aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de l‟ordenança fiscal número 4 reguladora de la taxa- per a 

la tramitació de les proves selectives, amb el sentit següent: 
 
On diu: 
- Grup A – subgrups A1 i A2: 29,63 € 
- Grup B:  16,99 € 
- Grup C – subgrups C1 i C2:  12,68 € 
- Altres agrupacions professionals:  8,50 € 

 
 
Ha de dir: 
- Grup A – subgrups A1 i A2: 30,52 € 
- Grup B:  17,50 € 
- Grup C – subgrups C1 i C2:  13,06 € 
- Altres agrupacions professionals:   8,76 € 

 
 

2. Aprovar el text refós i l‟establiment de la taxa per a la tramitació de les proves 
selectives i aprovar provisionalment llur ordenança fiscal reguladora –núm.4-, per a 
l‟any 2012, amb el redactat següent: 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l‟empara del previst als articles 152.1 i 20.4.a) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d‟aquest text legal, el Consell 
Comarcal imposa la taxa, que es regirà per aquesta Ordenança. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu 
de la tramitació per a les proves selectives del Consell Comarcal. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques que sol·licitin, 
l‟admissió als processos selectius del Consell Comarcal. 
 
Article 4t. Quota tributària 
 
La quota tributària es determina per una quantitat fixa que s'assenyala segons el grup al 
qual pertanyin les proves selectives, d'acord amb les tarifes següents: 
 
- Grup A – subgrups A1 i A2: 30,52 € 
- Grup B:  17,50 € 
- Grup C – subgrups C1 i C2:  13,06 € 
- Altres agrupacions professionals:   8,76 € 
 
Article 5è. Acreditament 
 
La taxa s‟acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l‟actuació o l‟expedient, que no es 

realitza o tramita sense que s‟hagi efectuat el pagament corresponent. 
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Article 6è. Règim de declaració i d‟ingrés 
 
L‟ingrés de l‟import de la taxa es farà en el compte corrent del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l‟endemà de la publicació definitiva en el Butlletí 
oficial de la província de Barcelona i serà vigent fins que es modifiqui o derogui 
expressament. 

 

3. Sotmetre aquest acord, a informació pública per un termini de trenta dies, a 
comptar des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i disposar l‟exposició al tauler d‟anuncis, a efectes de 
presentació d‟al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut el termini 
d‟informació pública sense la presentació de cap al·legació s‟elevarà l‟acord 
definitiu al BOPB.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

27. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de la taxa per 
a l’adopció d’animals domèstics de companyia al CAD. 
 
 

Llegit el dictamen de l‟Àrea de Personal i Hisenda, de 28 de setembre de 2011, que és 
el que segueix: 

“RELACIÓ DE FETS 

 
1. Els articles 20.4 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

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

2. Els articles 39.1.b) i 43 del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveuen les 
taxes com a recursos financers comarcals. 

 
3. El 17 de novembre de 2011, el Ple del Consell Comarcal aprovà provisionalment 

l‟ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l‟adopció d‟animals domèstics al 
Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia, que esdevingué definitiva 
en no haver-s‟hi presentat reclamacions després del període d‟exposició al públic.  
 
L‟ordenança fou publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en endavant BOPB, d‟11 de gener de 2011.  
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4. El 28 de setembre de 2011, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l‟Àrea de Medi 
Ambient i Territori i director del CAD, ha emès l‟informe següent:  

 
1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS 
L‟11 de gener de 2011 es va publicar al BOP l‟aprovació definitiva de l‟Ordenança fiscal 
núm. 5/2011, reguladora de la taxa per a l‟adopció d‟animals domèstics de companyia al 
Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD), el fet 
imposable de la qual és l‟adopció d‟un animal domèstic de companyia al CAD. 
Per a l‟any 2012, s‟escau la revisió d‟aquesta taxa d'acord amb la variació de l'índex de 
preus de consum (IPC). Prenent com a referència la variació interanual fins a l'agost de 
2011 a Espanya, resulta que l'increment de l'IPC ha estat del 3,0%. 
 
2. METODOLOGIA PER A LA DETERMINACIÓ DE LA TAXA 
La determinació de la taxa per a l‟adopció d‟animals domèstics de companyia al Centre 
d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia, es basa en la metodologia següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINICIÓ D’ADOPCIÓ D’ANIMAL DOMÈSTIC DE COMPANYIA 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha signat amb diversos ajuntaments de la comarca 
convenis de delegació de competències en matèria de protecció dels animals per a la 
creació de Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia, essent aquest centre el 
que s‟encarrega de realitzar totes les actuacions necessàries per al compliment del Text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d‟abril, 
i de la normativa que el desenvolupa. 
El Reglament del servei públic comarcal del Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de 
Companyia del Vallès Oriental estableix com activitats del centre la promoció de la tinença 
cívica dels animals, l‟adopció dels animals abandonats i l‟educació de la ciutadania, entre 
d‟altres, per això, el centre dedicat grans esforços, tant materials com econòmics a 
l‟establiment de polítiques d‟adopció efectives i a la promoció de la tinença responsable 
dels animals. 

3. IDENTIFICACIÓ DEL COST DE L’ADOPCIÓ 
El cost d‟una adopció per a l‟any 2012 s‟estima tenint en compte les despeses següents: 
 

1. Esterilització 
 

1.1 Material/medicament   
 

femella mascle 

catèter catèter 

medicament calmant medicament calmant (menys quantitat) 

DEFINICIÓ DE LES TASQUES 
D‟ADOPCIÓ D‟ANIMALS 

PROPOSTA D‟ESTRUCTURACIÓ 
DE LA TAXA 

PROPOSTA DE TAXA 

IDENTIFICACIÓ DEL COST 
DE L‟ADOPCIÓ 

DETERMINACIÓ DE L‟IMPORT DE LA TAXA 

AVALUACIÓ DEL COST COBERT PER LA TAXA 
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inducció a l'anestèsia inducció a l'anestèsia (menys quantitat) 

gasos gasos 

sutura sutura (menys quantitat) 

analgèsic postoperatori analgèsic postoperatori 

desinfecció material desinfecció material 

46,67 € 26,55 € 

Preu mig material/medicament: 36,61 € 
1.2 Personal per l‟esterilització 

 

  femella mascle   

minuts vet 120 90   

minuts atv 120 90   

   temps mig atv 105 min 

   temps mig vet 105 min 

       

   preu hora vet 17,42 € 

   preu hora atv 9,97 € 

       

   preu vet 30,49 € 

   preu atv 17,45 € 

 
Preu vet+atv: 47,94 € 
Cost total esterilització: 84,55 € 

 
 
2. Personal per gestió de l’adopció 

 

minuts coordinador 60 preu hora coordinador 14,77 € 

minuts administratiu 15 preu hora admin 7,95 € 

 

preu coordinador 14,77 € 

preu admin 1,99 € 

 
Preu coordinador+administratiu 16,76 € 
Cost total personal gestió de l’adopció: 16,76 € 

 
3. Desparasitació, vacunacions i proves necessàries abans d‟una adopció 

 
3.1 Col·locació de xip 

 
En aquest cas, es considera el preu que recomana el Consell de Col·legis Veterinaris 
de Catalunya. L‟última vegada que es va publicar aquest preu va ser l‟any 2009 i, amb 
IVA inclòs, era de 54,52 €. Per tant, incrementant l‟IPC interanual corresponent, 
s‟estima que el preu actual és de 57,34 €. 

 
 

3.2 Material/medicació 
 

gos     

test de leishmania 2,14 €   

tub, xeringa, agulla, gasses, cotó, eppendor, aigua destil.lada 1,42 €   

desparasitació interna (per 15 kg): Zipyran Plus 6,99 €   

desparasitació externa (per 15 kg): Exspot 1,69 €   

    

    

Vacunes cadell: parvovirosis (ZPV), trivalent (DAZL i Vanguard Sst) 7,46 € 
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Vacunes adult: ràbia i Vanguard Set 3,98 € 

  Mitjana cadell-adult 5,72 € 

    

TOTAL GOS 17,96 € 

 
gat    

Test de leucèmia 8,55 €   

Test d'immunodeficiència 8,55 €   

    

Vacunes cadell: CVR i leucèmia (SELV) 19,16 € 

Vacunes adult CVR i SELV 9,59 € 

  Mitjana gatet-adult 14,38 € 

     

TOTAL GAT 31,48 € 

 
Preu mig gos/gat: 24,72 € 
3.3 Personal necessari per a la desparasitació, vacunacions i proves 

 

gos  

Veterinària 45 minuts preu hora vet 17,42 € 

ATV 45 minuts preu hora atv 9,97 € 

    

  preu vet 13,07 € 

  preu atv 7,48 € 

    

  vet+atv 20,55 € 

 
 

gat  

Veterinària 60 minuts preu hora vet 17,42 € 

ATV 60 minuts preu hora atv 9,97 € 

    

  preu vet 17,42 € 

  preu atv 9,97 € 

    

  vet+atv 27,39 € 

Preu mig gos/gat: 23,97 € 
 
 

Cost total xip, vacunes, desparasitació i proves: 106,03 €  

Cost total d’una adopció: 207,34 € 
 

Gestió per facilitar el transport de l‟animal domèstic de companyia 
 

min. Administratiu 30 preu hora 7,95 €  

  preu administratiu 3,98 € 

 

despeses gestió telefònica 2,30 € 

 
despeses de preparació per l'entrega de l'animal 

min. ATV 30 preu hora 9,97 €  

  preu administratiu 4,99 € 

 
Cost total de la gestió per facilitar el transport de l‟animal domèstic de companyia és de 
11,27 € 
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5. PROPOSTA DE TAXA PEL 2012 
Es proposa revisar la taxa esmentada introduint en les tarifes previstes a l‟article 5 de la 
taxa vigent les modificacions següents: 

 Adopció d‟un animal domèstic de companyia ..................................................... 112,74 € 

 Adopció d‟un animal domèstic de companyia incloent-hi la gestió per facilitar el 
transport ............................................................................................................... 121,58 € 

 

També es proposa mantenir les bonificacions del 50% d‟aquests imports per a les 
adopcions que compleixin un dels requisits següents: 

a) Les realitzades per persones físiques que adoptin per recomanació terapèutica de 
professionals, com ara tècnics de serveis socials, psicòlegs, psiquiatres, metges i 
professionals de ciències mèdiques. 

b) Les realitzades per persones físiques majors de 65 anys. 
c) Les d‟animals domèstics amb vuit o més anys d‟edat. 
d) Les adopcions simultànies d‟animals. El segon animal adoptat en el mateix moment 

inclourà aquesta bonificació. 
 

Aquestes bonificacions tenen l‟objectiu d‟aconseguir facilitar la sortida d‟animals de difícil 
adopció i ajudar a que les persones adoptants amb menys mitjans o més dificultats 
econòmiques puguin adoptar un animal de companyia. Tot i això, no són acumulables, 
només s‟aplicarà la bonificació per un dels conceptes.  

Així mateix, es proposa mantenir l‟exempció de pagament d‟aquesta taxa en les adopcions 
realitzades per entitats acreditades com a protectores d‟animals així com les institucions 
assistencials i benèfiques o amb finalitats d‟interès social. 

 
 
6. AVALUACIÓ DEL COST COBERT PER LA TAXA 
Amb la taxa proposada s‟obtindria la cobertura del cost econòmic de l‟adopció en un 54,37 
%. 
 
INFORMO: 
Que es pot procedir a modificar la taxa per a l‟adopció d‟animals domèstics de companyia 
segons s‟estableix al punt 5 d‟aquest informe.” 

 
5. El 28 de setembre de 2011, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès informe en referència amb la 
tramitació i l‟aprovació de l‟expedient administratiu relatiu a l‟aprovació de les 
ordenances fiscals i per a l‟exercici 2012, d‟acord amb l‟article 173 del Reglament 
d‟organització, funcionament i règim jurídic, aprovat pel Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 
 

6. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 
membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –en endavant, TRLHL-, i 
l‟article 39 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre –en endavant, TRLOC- habiliten a 
les comarques per establir i exigir taxes per la utilització privativa o l‟aprofitament 
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especial del domini públic local, així com per la realització d‟activitats 
administratives de competència local que facin referència, afectin o beneficiïn 
d‟una forma particular als subjectes passius. 

 
2. Els articles 15 i següents del TRLHL, pel que fa a les ordenances fiscals, i l‟article 

60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament 
d‟obres, activitats i serveis dels ens locals –en endavant, ROAS-, pel que fa al 
contingut i al procediment d‟elaboració de les ordenances. 

 
3. L‟article 178.1 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, l‟article 14.2.c) i f) del TRLOC, els articles 
63 i 65 del ROAS, i l‟article 6.d) del Reglament orgànic del Consell Comarcal, pel 
que fa a la competència del ple per a l‟aprovació inicial i definitiva de les 
ordenances. 
 

4. L‟article 19.2 del TRLOC pel que fa a la competència del Consell d‟Alcaldes per a 
emetre prèviament un informe sobre l‟aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de l‟ordenança fiscal número 5 reguladora de la taxa per a 

l‟adopció d‟animals domèstics al Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de 
Companyia del Vallès Oriental a l‟expedició de documents administratius, amb el 
sentit següent: 
 
On diu: 
 
- Adopció d‟un animal domèstic de companyia ...................................................... 109,46 € 

 
- Adopció d‟un animal domèstic de companyia  

incloent-hi la gestió del servei de transport  ......................................................... 118,04 € 
 
Ha de dir: 
 
- Adopció d‟un animal domèstic de companyia ...................................................... 112,74 € 

 
- Adopció d‟un animal domèstic de companyia  

incloent-hi la gestió del servei de transport  ......................................................... 121,58 € 

 
2. Aprovar el text refós, l‟establiment de la taxa per a l‟adopció d‟animals domèstics al 

Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental i aprovar 
provisionalment llur ordenança fiscal reguladora –núm.5-, per a l‟any 2012 i 
següents, amb el redactat següent: 

 
Article 1.  
Fonament i naturalesa 

 
En ús de les facultats concedides per l‟article 39 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya 
i a l‟empara del que preveuen els articles 150 i 20.4 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 27 d‟aquest text legal, el Consell Comarcal estableix 
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la taxa per a l‟adopció d‟animals domèstics de companyia al Centre d‟Acollida d‟Animals 
Domèstics de Companyia, que es regirà per aquesta Ordenança. 
 
Article 2.  
Fet imposable 

 
Constitueix el fet imposable d‟aquesta taxa l‟adopció d‟un animal domèstic de companyia al 
Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental. 
 
Quan el servei d‟adopció inclogui el transport de l‟animal a petició del subjecte passiu, el fet 
imposable també inclourà les tasques de gestió del servei de transport de l‟animal. 
 
Article 3.  
Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques que adopten un animal al Centre 
d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental. 
 
Article 4.  
Exempcions i bonificacions  
 
1. Són exemptes del pagament d‟aquesta taxa les entitats acreditades com a protectores 

d‟animals així com les institucions assistencials i benèfiques o amb finalitats d‟interès 
social. 

 
2. Tenen una bonificació del 50% en el pagament d‟aquesta taxa les adopcions següents: 
 

a) Les realitzades per persones físiques que adoptin per recomanació terapèutica de 
professionals, com ara tècnics de serveis socials, psicòlegs, psiquiatres, metges i 
professionals de ciències mèdiques. 

b) Les realitzades per persones físiques majors de 65 anys. 
c) Les d‟animals domèstics amb vuit o més anys d‟edat. 
d) En les adopcions simultànies d‟animals, el segon animal adoptat i els següents. 

 
Article 5.  
Tarifes 
 
La quota tributària pels serveis previstos a l‟article 2 d‟aquesta taxa, és determinarà per una 
quantitat fixa d‟acord amb la tarifa següent: 
 
- Adopció d‟un animal domèstic de companyia ...................................................... 112,74 € 

 
- Adopció d‟un animal domèstic de companyia  

incloent-hi la gestió del servei de transport  ......................................................... 121,58 € 
 

Article 6.  
Normes de gestió i recaptació 
 
Nascuda l‟obligació de tributar, el Consell Comarcal aprovarà la liquidació corresponent, 
que serà notificada a l‟Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per tal 
que en faci la recaptació, d‟acord amb les regles establertes en el conveni de delegació de 
competències entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Article 7.  
Infraccions i sancions 
 
Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb la taxa reguladora en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s‟aplicarà el que disposa el Text refós de la Llei 
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general tributària, d‟acord amb l‟article 11 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l‟endemà de la publicació definitiva en el Butlletí 
oficial de la província de Barcelona i serà vigent fins que es modifiqui o derogui 
expressament. 

 
3. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies, a 

comptar des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i disposar l‟exposició al tauler d‟anuncis, a efectes de 
presentació d‟al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut el termini 
d‟informació pública sense la presentació de cap al·legació s‟elevarà l‟acord 
definitiu i es publicarà al BOPB amb la corresponent ressenya al DOGC.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
28. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per 

a la captura, la recollida, l’acollida, l’esterilització, l’eutanàsia i l’eliminació de 
cadàvers d’animals domèstics prestats pel CAD. 
 

Llegit el dictamen de l‟Àrea de Personal i Hisenda, de 28 de setembre de 2011, que és 
el que segueix: 

“RELACIÓ DE FETS 

 
1. Els articles 20.4 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

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

2. Els articles 39.1.b) i 43 del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveuen les 
taxes com a recursos financers comarcals. 

 
3. El 17 de novembre de 2011, el Ple del Consell Comarcal aprovà provisionalment 

l‟ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la captura, la recollida, l‟acollida, 
l‟esterilització, l‟eutanàsia i l‟eliminació de cadàvers d‟animals domèstics prestats 
pel Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia, que esdevingué 
definitiva en no haver-s‟hi presentat reclamacions després del període d‟exposició 
al públic. L‟ordenança fou publicada íntegrament en el BOPB l‟11 de gener de 
2011. 
 

4. El 28 de setembre de 2011, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l‟Àrea de Medi 
Ambient i Territori i director del CAD, ha emès l‟informe següent:  
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1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS 
 
L‟11 de gener de 2011 es va publicar al BOP l‟aprovació definitiva de l‟Ordenança fiscal 
núm. 6/2011, reguladora de la taxa per a la captura, la recollida, l‟acollida, l‟esterilització, 
l‟eutanàsia i l‟eliminació de cadàvers d‟animals domèstics prestats pel Centre d‟Acollida 
d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD), el fet imposable de la qual el 
constitueix l‟activitat següent, realitzada pel CAD: 
 

1. La captura d‟un animal domèstic abandonat o perdut. 
2. La recollida d‟un animal domèstic abandonat o perdut. 
3. La preparació higiènica i sanitària de l‟animal per al seu ingrés al CAD. 
4. La identificació de l‟animal domèstic. 
5. L‟acollida d‟un animal domèstic abandonat o perdut. 
6. L‟esterilització d‟un animal domèstic de raça canina. 
7. L‟esterilització d‟un animal domèstic de raça felina. 
8. L‟eutanàsia d‟un animal domèstic abandonat o perdut. 
9. L‟eliminació d‟un cadàver d‟animal domèstic. 

 
Per a l‟any 2012, s‟escau la revisió d‟aquesta taxa d'acord amb la variació de l'índex de 
preus de consum (IPC). Prenent com a referència la variació interanual fins a l'agost de 
2011 a Espanya, resulta que l'increment de l'IPC ha estat del 3,0%. 
 
2. METODOLOGIA PER A LA DETERMINACIÓ DE LA TAXA 
 
La determinació de la taxa per a la captura, la recollida, l‟acollida, l‟esterilització, l‟eutanàsia 
i l‟eliminació de cadàvers d‟animals domèstics realitzades pel CAD, es basa en la 
metodologia següent: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. IDENTIFICACIÓ DEL COST DELS DIFERENTS CONCEPTES DE LA TAXA 
 
El cost de la taxa per a la captura, la recollida, l‟acollida, l‟esterilització, l‟eutanàsia i 
l‟eliminació de cadàvers d‟animals domèstics realitzades pel CAD s‟estima tenint en compte 
les despeses següents: 
 

1. Recollida de l’animal a la comarca (mitjana del preu) 

 
35  km 

1,23 €  preu diesel 

43,06  euros de mitjana 

 
Cost de la recollida de l‟animal domèstic a la comarca: 43,06 € 

DEFINICIÓ DE LES TASQUES 
NECESSÀRIES PER A QUE UN 

ANIMAL DOMÈSTIC SIGUI 
RECUPERAT PEL SEU 

PROPIETARI 

PROPOSTA D‟ESTRUCTURACIÓ 
DE LA TAXA 

PROPOSTA DE TAXA 

IDENTIFICACIÓ DEL COST 
DE CADASCUN DEL 

CONCEPTES DE LA TASCA 

DETERMINACIÓ DE L‟IMPORT DELS DIFERENTS 
CONCEPTES DE  LA TAXA 
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2. Cost de la captura de l’animal domèstic 
 

2 atv 70 minuts preu hora atv 9,97 € 

administratiu 15 minuts preu hora administratiu 7,95 € 

  preu 2 atv 23,28 € 

  preu administratiu 1,99 € 

    

  total personal 25,27 € 

  material de captura 2,93 € 

    28,20 € 

  
Cost de la captura d‟un animal domèstic: 28,20 € 

 
 

3. Cost de la desparasitació, vacunacions i proves necessàries per l’ingrés al 
CAD  

 
 

3.1 Material sanitari/medicació per a la desparasitació, vacunacions i proves 
necessàries per l‟ingrés al CAD: 

 
 

gos       

test de leishmania 2,14 €  

tub, xeringa, agulla, gasses, cotó, eppendor, aigua destil.lada 1,42 €  

desparasitació interna (per 15 kg): Zipyran Plus 6,99 €  

desparasitació externa (per 15 kg): Exspot 1,69 €  

  total gos  (€) 12,25 €  

       

gat       

Test de leucèmia 8,55 €  

Test d'immunodeficiència 8,55 €  

  total gat  (€) 17,10 €  

       

    mitjana gos-gat 14,68 € 

 
 
 

3.2 Personal necessari per a la desparasitació, vacunacions i proves necessàries per 
l‟ingrés al CAD. 

 
gos       

Veterinària 20 minuts 
 

preu hora vet 17,42 €    

ATV 10 minuts preu hora atv 9,97 €    

  preu vet 5,81 €    

  preu atv 1,66 €    

    vet+atv= 7,47 €  

       

gat       

Veterinària 20 minuts preu hora vet 17,42 €    

ATV 15 minuts 
 

preu hora atv 9,97 €    

  preu vet 5,81 €    

  preu atv 2,49 €    

    vet+atv= 8,30 €  

       

    mitjana gos-gat  7,89 € 
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Cost total del material i personal necessari per a la desparasitació, 

vacunació i proves necessàries per l’ingrés al CAD 
d’un animal domèstic de companyia: 22,57 € 

 
4. Cost de la identificació amb xip de l’animal domèstic de companyia. 
 
En aquest cas, es considera el preu que recomana el Consell de Col·legis Veterinaris 
de Catalunya. L‟última vegada que es va publicar aquest preu va ser l‟any 2009 i, amb 
IVA inclòs, era de 54,52 €. Amb els increments de l‟IPC interanual corresponents, 
s‟estima que el preu actual és de 57,34 € 
 

Cost de la identificació amb xip de  
l’animal domèstic de companyia: 57,34 € 

 
5. Cost de la manutenció i cura diària d’un animal 

 

alimentació diària per animal entre 300 i 500 gr. de pinso   

 mitjana 400 gr.  

preu de l'alimentació per kg. 1,12 €  

     

 cost alimentació diària per animal         0,44 €  

 

consum d'aigua diari per animal 3 litres 

preu per litre (impostos i cànons inclosos)         1,28 €  

total diari per animal         3,83 €  

 
Atenció diària del personal: 

preu hora atv         9,97 €  

minuts 15 min 

total         2,49 €  

 

Cost de la manutenció diària d’un animal: 6,76 € 

Es considerarà dia complet tant el dia d‟entrada com el de sortida d‟un animal. 
 
 
6. Cost de l’eutanàsia 

 

veterinari 30 minuts preu hora veterinari 17,42 € 

    preu veterinari 8,71 € 

  material necessari 13,66 € 

  total 22,37 € 

 

Cost de l’eutanàsia d’un animal domèstic de companyia: 22,37 € 

 
7. Cost de la incineració i eliminació del cadàver 

 
14,02 de transport +  27,68 incineració i eliminació = 41,70 € 
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Cost de la incineració i l’ eliminació de l’animal  
domèstic de companyia: 41,70 € 

 
8.  Servei d’esterilització d’un animal domèstic de companyia 
 
Aquest concepte de la taxa inclou el preu de l‟esterilització de l‟animal sense 
identificació en cas que el seu propietari el recuperi en el Centre d‟Acollida d‟Animals 
Domèstics de Companyia del Vallès Oriental i s‟hagi esterilitzat l‟animal. 
 

8.1 Esterilització 
 

1.3 Material/medicament   

 
femella mascle 

catèter catèter 

medicament calmant medicament calmant (menys quantitat) 

inducció a l'anestèsia inducció a l'anestèsia (menys quantitat) 

gasos gasos 

sutura sutura (menys quantitat) 

analgèsic postoperatori analgèsic postoperatori 

desinfecció material desinfecció material 

46,67 € 26,55 € 

 
Preu mig material/medicament: 36,61 € 

 
1.4 Personal per l‟esterilització 

 
  femella mascle   
minuts vet 120 90   

minuts atv 120 90   

   temps mig atv 105 min 
   temps mig vet 105 min 

       

   preu hora vet 17,42 € 

   preu hora atv 9,97 € 

       

   preu vet 30,49 € 

   preu atv 17,45 € 

 
Preu vet+atv: 47,94 € 

Cost total esterilització: 84,55 € 

 
4. PROPOSTA DE TAXA PEL 2012 
 
Es proposa revisar la taxa esmentada introduint en les tarifes previstes a l‟article 4 de la 
taxa vigent les modificacions següents: 

 
Servei de recollida de l‟animal domèstic de companyia a la comarca ............................ 43,06 € 
Servei de captura d‟un animal domèstic de companyia .................................................. 28,20 € 
Servei de desparasitació, vacunació i realització de les proves necessàries per l‟ingrés al 
CAD d‟un animal domèstic de companyia ....................................................................... 22,57 € 
Servei d‟identificació amb xip d‟un animal domèstic de companyia ................................ 57,34 € 
Servei de manutenció i cura diària d‟un animal domèstic de companyia .......................... 6,76 € 
Servei per a l‟eutanàsia d‟un animal domèstic de companyia ......................................... 22,37 € 
Servei per a la incineració i eliminació del cadàver ......................................................... 41,70 € 
Servei d‟esterilització d‟un animal domèstic de companyia............................................. 84,55 € 
 
També es proposa mantenir les exempcions de pagament d‟aquesta taxa en els següents 
casos: 
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a) Les persones propietàries de gossos pigall, pels serveis prestats per a aquests 
animals. 

b) Les institucions assistencials, benèfiques o amb finalitats d‟interès social. 
c) Les entitats acreditades com a protectores d‟animals. 
d) Les persones propietàries que recuperin un animal decomissat, si l‟Ajuntament 

corresponent ho autoritza. 
e) Les persones propietàries que acreditin una renda inferior al Salari Mínim 

Interprofessional (SMI). 
f) Les persones propietàries que recuperin el seu animal després d‟un ingrés 

hospitalari superior a 15 dies, si l‟Ajuntament corresponent ho autoritza. 
 
Aquestes exempcions tenen l‟objectiu de facilitar la recuperació del seu animal a persones 
amb dificultats econòmiques greus o dependència del seu animal. 
 
 
INFORMO: 
 
Que es pot procedir a modificar la taxa per a la captura, la recollida, l‟acollida, 
l‟esterilització, l‟eutanàsia i l‟eliminació de cadàvers d‟animals domèstics prestats pel Centre 
d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD) segons s‟estableix 
al punt 4 d‟aquest informe. 
 

5. El 28 de setembre de 2011, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès informe en referència amb la 
tramitació i l‟aprovació de l‟expedient administratiu relatiu a l‟aprovació de les 
ordenances fiscals i per a l‟exercici 2012, d‟acord amb l‟article 173 del Reglament 
d‟organització, funcionament i règim jurídic, aprovat pel Real decret 2568/1986, de 
28 de novembre. 

 
 
6. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –en endavant, TRLHL-, i 
l‟article 39 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre –en endavant, TRLOC- habiliten a 
les comarques per establir i exigir taxes per la utilització privativa o l‟aprofitament 
especial del domini públic local, així com per la realització d‟activitats 
administratives de competència local que facin referència, afectin o beneficiïn 
d‟una forma particular als subjectes passius. 

 
2. Els articles 15 i següents del TRLHL, pel que fa a les ordenances fiscals, i l‟article 

60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament 
d‟obres, activitats i serveis dels ens locals –en endavant, ROAS-, pel que fa al 
contingut i al procediment d‟elaboració de les ordenances. 

 
3. L‟article 178.1 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, l‟article 14.2.c) i f) del TRLOC, els articles 
63 i 65 del ROAS, i l‟article 6.d) del Reglament orgànic del Consell Comarcal, pel 
que fa a la competència del ple per a l‟aprovació inicial i definitiva de les 
ordenances. 
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4. L‟article 19.2 del TRLOC pel que fa a la competència del Consell d‟Alcaldes per a 

emetre prèviament un informe sobre l‟aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de l‟ordenança fiscal número 6 reguladora de la taxa per a 

la captura, la recollida, l‟acollida, l‟esterilització, l‟eutanàsia i l‟eliminació de 
cadàvers d‟animals domèstics prestats pel Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics 
de Companyia del Vallès Oriental (CAD), amb el sentit següent: 
 
On diu: 
 
 EUR 

Per a la recollida d‟un animal domèstic abandonat o perdut 41,81 € 

Per a la captura d‟un animal domèstic abandonat o perdut 27,38 € 

Per a la desparasitació, vacunació i proves necessàries per a l‟ingrés al Centre 
d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental 

21,91 € 

Per a la identificació de l‟animal domèstic 55,67 € 

Per cada dia d‟estada d‟un animal domèstic 6,56 € 

Per cada animal domèstic eutanasiat 21,72 € 

Per cada cadàver d‟animal domèstic eliminat 40,49 € 

Per cada animal domèstic esterilitzat 82,09 € 

 
Ha de dir: 
 
 EUR 

Per a la recollida d‟un animal domèstic abandonat o perdut 43,06 € 

Per a la captura d‟un animal domèstic abandonat o perdut 28,20 € 

Per a la desparasitació, vacunació i proves necessàries per a l‟ingrés al Centre 
d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental 

22,57 € 

Per a la identificació de l‟animal domèstic 57,34 € 

Per cada dia d‟estada d‟un animal domèstic 6,76 € 

Per cada animal domèstic eutanasiat 22,37 € 

Per cada cadàver d‟animal domèstic eliminat 41,70 € 

Per cada animal domèstic esterilitzat 84,55 € 

 
2. Aprovar el text refós i l‟establiment de la taxa per a la captura, la recollida, 

l‟acollida, l‟esterilització, l‟eutanàsia i l‟eliminació de cadàvers d‟animals domèstics 
prestats pel Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès 
Oriental i aprovar provisionalment llur ordenança fiscal reguladora –núm.6-, per a 
l‟any 2012 i següents, amb el redactat següent:  
 
Article 1 
Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l‟article 39 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de 
Catalunya, i a l‟empara del que preveuen els articles 152.1 i 20 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d‟aquest text legal, el 
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Consell Comarcal estableix la taxa per a la captura, la recollida, l‟acollida, l‟eutanàsia i 
l‟eliminació de cadàvers d‟animals domèstics del servei públic Centre d‟Acollida d‟Animals 
Domèstics de Companyia del Vallès Oriental, que es regirà per aquesta Ordenança. 
 
Article 2 
Fet imposable 
 
El fet imposable de la taxa el constitueix l‟activitat següent, realitzada pel Centre d‟Acollida 
d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental: 
 

1. La captura d‟un animal domèstic abandonat o perdut. 
2. La recollida d‟un animal domèstic abandonat o perdut. 
3. La preparació higiènica i sanitària de l‟animal per al seu ingrés al Centre d‟Acollida 

d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental. 
4. La identificació de l‟animal domèstic. 
5. L‟acollida d‟un animal domèstic abandonat o perdut. 
6. L‟esterilització d‟un animal domèstic de raça canina. 
7. L‟esterilització d‟un animal domèstic de raça felina. 
8. L‟eutanàsia d‟un animal domèstic abandonat o perdut. 
9. L‟eliminació d‟un cadàver d‟animal domèstic. 

 
Article 3 
Subjectes passius 
 
Els subjectes passius contribuents són els propietaris dels animals domèstics de 
companyia, abandonats o perduts, acollits al Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de 
Companyia del Vallès Oriental, als quals se‟ls hagi prestat algun dels serveis previstos a 
l‟article 2 d‟aquesta taxa. 
 
Article 4 
Quota tributària 
 
La quota tributària pels serveis prestats pel Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de 
Companyia del Vallès Oriental, previstos a l‟article 2 d‟aquesta taxa, es determina per una 
quantitat fixa d‟acord amb la tarifa següent: 
 

 EUR 

Per a la recollida d‟un animal domèstic abandonat o perdut 43,06 € 

Per a la captura d‟un animal domèstic abandonat o perdut 28,20 € 

Per a la desparasitació, vacunació i proves necessàries per a l‟ingrés al Centre 
d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental 

22,57 € 

Per a la identificació de l‟animal domèstic 57,34 € 

Per cada dia d‟estada d‟un animal domèstic 6,76 € 

Per cada animal domèstic eutanasiat 22,37 € 

Per cada cadàver d‟animal domèstic eliminat 41,70 € 

Per cada animal domèstic esterilitzat 84,55 € 

 
Article 5 
Beneficis fiscals 

 
Són exemptes de pagament: 
 
a) Les persones propietàries de gossos pigall, pels serveis prestats per aquests animals. 
b) Les institucions assistencials, benèfiques o amb finalitats d‟interès social. 
c) Les entitats acreditades com a protectores d‟animals. 
d) Les persones propietàries que recuperin un animal decomissat, si l‟Ajuntament o el 

Jutjat corresponent ho autoritza. 
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e) Les persones propietàries que acreditin tenir una renda inferior al salari mínim 
interprofessional.  

 
Article 6 
Recuperació de l’animal 
 
El propietari haurà de demostrar la propietat de l‟animal domèstic abandonat o perdut, com 
a requisit previ a la recuperació, amb algun dels sistemes acreditatius següents: 

 
a) Documentació justificativa de la titularitat i identificació de l‟animal. 
b) Documentació justificativa de la inscripció de l‟animal al registre censal de l‟ajuntament 

corresponent. 
c) Carnet de vacunació i dels controls sanitaris. 
 
La recuperació de l‟animal realitzada per persona diferent de les previstes a l‟article 3 com 
a subjectes passius haurà d‟anar acompanyada d‟una autorització signada pel propietari de 
l‟animal i de la documentació esmentada en el paràgraf precedent. 
 
Article 7 
Normes de gestió i recaptació 

 
Nascuda l‟obligació de tributar, el Consell Comarcal aprovarà la liquidació corresponent, 
que serà notificada a l‟Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per tal 
que en faci la recaptació, d‟acord amb les regles establertes en el conveni de delegació de 
competències entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Article 8 
Infraccions i sancions 
 
Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb la taxa reguladora en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s‟aplicarà el que disposa el Text refós de la Llei 
general tributària, d‟acord amb l‟article 11 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l‟endemà de la publicació definitiva en el Butlletí 
oficial de la província de Barcelona i serà vigent fins que es modifiqui o derogui 
expressament. 

 
3. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies, a 

comptar des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i disposar l‟exposició al tauler d‟anuncis, a efectes de 
presentació d‟al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut el termini 
d‟informació pública sense la presentació de cap al·legació s‟elevarà l‟acord 
definitiu i es publicarà al BOPB amb la corresponent ressenya al DOGC.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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29. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa pels 
serveis de creació de colònies felines prestats pel CAD. 
 

Llegit el dictamen de l‟Àrea de Personal i Hisenda, de 28 de setembre de 2011, que és 
el que segueix: 

“RELACIÓ DE FETS 

 
1. Els articles 20.4 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

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

2. Els articles 39.1.b) i 43 del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveuen les 
taxes com a recursos financers comarcals. 
 

3. L‟Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa pels serveis de creació de 
colònies felines prestats pel Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia 
del Vallès Oriental, aprovada provisionalment pel Ple del Consell Comarcal el 17 
de novembre de 2010. Aquesta ordenança esdevingué definitiva en no haver-s‟hi 
presentat al·legacions després del període d‟exposició al públic. L‟ordenança fou 
publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d‟11 de 
gener de 2011. 
 

4. El 28 de setembre de 2011, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l‟Àrea de Medi 
Ambient i Territori i director del CAD, ha emès l‟informe següent:  

 
 
1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS 
 
L‟11 de gener de 2011 es va publicar al BOP l‟aprovació definitiva de l‟Ordenança fiscal 
núm. 7/2011, reguladora de la taxa pels serveis de creació de colònies felines prestats pel 
Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD), el fet 
imposable de la qual el constitueix la creació de colònies felines realitzada pel CAD que 
inclou les activitats següents: 
 

1. La captura d‟animals domèstics de raça felina. 
2. La realització de proves mèdiques als animals. 
3. L‟eutanàsia en els casos d‟animals domèstics amb malalties incurables. 
4. L‟esterilització en els casos d‟animals domèstics sans. 
5. El retorn de l‟animal domèstic al seu hàbitat natural. 

 
Per a l‟any 2012, s‟escau la revisió d‟aquesta taxa d'acord amb la variació de l'índex de 
preus de consum (IPC). Prenent com a referència la variació interanual fins a l'agost de 
2011 a Espanya, resulta que l'increment de l'IPC ha estat del 3,0%. 
 
2. METODOLOGIA PER A LA DETERMINACIÓ DE LA TAXA 
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La determinació de la taxa d‟establiment de colònies felines a la comarca dutes a terme al 
Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia, es basa en la metodologia següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DEFINICIÓ D’ESTABLIMENT DE COLÒNIES FELINES 

 
El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d‟abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals, disposa a l‟article 3 apartat b) que s‟entendrà per animal de 
companyia aquell que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat 
d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta Llei, gaudeixen sempre d'aquesta 
consideració els gossos, els gats i les fures.  
 
El mateix article 3 apartat f) disposa que l‟animal de companyia que perd les condicions 
que el fan apte per a la convivència amb les persones és una animal assalvatjat. Així, 
l‟apartat g) disposa que s‟entendrà per animal abandonat l‟animal de companyia que no va 
acompanyat de cap persona ni porta cap identificació del seu origen o de la persona que es 
la seva propietària o posseïdora. 
 
En aquest sentit s‟entendrà que els gats de carrer que formen part d‟una colònia felina són 
animals salvatges o abandonats. 
 
 
4. IDENTIFICACIÓ DEL COST DE L’ESTABLIMENT DE COLÒNIES FELINES 
 
El cost de l‟establiment de colònies felines a la comarca dutes a terme pel Centre d‟Acollida 
d‟Animals Domèstics de Companyia per a l‟any 2012 s‟estima tenint en compte les 
despeses següents: 

 
 

1. Recollida de l’animal a la comarca (mitjana del preu) 

 
35  km 

1,23 €  preu benzina 

43,06 €  euros de mitjana 

 
Cost de la recollida del gat a la comarca: 43,06 € 

 
 

2. Cost de la captura del gat 
 

DEFINICIÓ DE L‟ESTABLIMENT DE 
COLÒNIES FELINES 

PROPOSTA D‟ESTRUCTURACIÓ 
DE LA TAXA 

PROPOSTA DE TAXA 

IDENTIFICACIÓ DEL COST 
DE L‟ESTABLIMENT 

DETERMINACIÓ DE L‟IMPORT DE LA TAXA 

AVALUACIÓ DEL COST COBERT PER LA TAXA 
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2 atv 15 minuts preu hora atv 9,97 € 

administratiu 15 minuts preu hora administratiu 7,95 € 

  preu 2 atv 4,99 € 

  preu administratiu 1,99 € 

    

  total personal 6,98 € 

  material de captura 2,95 € 

    
 
 

9,93 € 
 
 
 

 
Cost de la captura d’un animal domèstic: 9,93 € 

 

3. Cost de les proves veterinàries 
 

3.1 Material sanitari/medicació 

 
gat      

Test de leucèmia 8,55 € 

Test d'immunodeficiència 8,55 € 

  total gat  (€) 17,10 € 

 
3.2 Personal necessari 

 
gat 

     

Veterinària 20 minuts preu hora vet 17,42 €   

ATV 15 minuts preu hora atv 9,97 €   

  preu vet 5,81 €   

  preu atv 2,49 €   

    vet+atv= 8,30 € 

  
Cost total de les proves veterinàries: 25,40 € 

 
4. Cost de l’eutanàsia 

 

veterinari 30 minuts preu hora veterinari 17,42 € 

    preu veterinari 8,71 € 

  material necessari 13,66 € 

  total 22,37 € 

 

Cost de l’eutanàsia d’un animal  
domèstic de companyia: 22,37 € 

 
5. Esterilització 

 
5.1. Material/medicament 

 

femella mascle 

catèter catèter 

medicament calmant medicament calmant (menys quantitat) 

inducció a l'anestèsia inducció a l'anestèsia (menys quantitat) 

gasos gasos 

sutura sutura (menys quantitat) 

analgèsic postoperatori analgèsic postoperatori 
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desinfecció material desinfecció material 

46,67 € 26,55 € 

 
Preu mig material/medicament: 36,61 € 

 
Personal per l‟esterilització 

 
  femella mascle   

minuts vet 120 90   

minuts atv 120 90   

   temps mig atv 105 min 

   temps mig vet 105 min 

       

   preu hora vet 17,42 € 

   preu hora atv 9,97 € 

       

   preu vet 30,49 € 

   preu atv 17,45 € 

 
Preu vet+atv: 47,94 € 

 
Cost  total esterilització: 84,55 € 

 
Cost total de l’establiment de colònies felines: 

o per gat eutanasiat: 100,76 € 
o per gat esterilitzat: 162,94 € 

 
Per tant, el cost mig per gat serà de 131,85 € 

 

5. PROPOSTA DE TAXA PER AL 2012 
 

Es proposa revisar la taxa esmentada introduint en la tarifa prevista a l‟article 4 de la taxa 
vigent la modificació següent: 

La quota tributària pels serveis prestats pel CAD, previstos a l‟article 2 d‟aquesta taxa, es 
determina per una quantitat fixa de 66,19 euros per gat. 

 

També es proposa mantenir la bonificació del 50% d‟aquest import per animal a partir del 
15é gat de la colònia, per afavorir que les despeses generades en grans colònies puguin 
ser més fàcilment assumides per part dels Ajuntaments. 

 

6. AVALUACIÓ DEL COST COBERT PER LA TAXA 
 
Amb la taxa proposada es cobrirà el 50,20% del cost del servei. 
 
INFORMO: 
 
Que es pot procedir a modificar la taxa pels serveis de creació de colònies felines prestats 
pel Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD) segons 
s‟estableix al punt 5 d‟aquest informe. 

 

5. El 28 de setembre de 2011, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès informe en referència amb la 
tramitació i l‟aprovació de l‟expedient administratiu relatiu a l‟aprovació de les 
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ordenances fiscals i per a l‟exercici 2012, d‟acord amb l‟article 173 del Reglament 
d‟organització, funcionament i règim jurídic, aprovat pel Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 

 
6. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –en endavant, TRLHL-, i 
l‟article 39 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre –en endavant, TRLOC- habiliten a 
les comarques per establir i exigir taxes per la utilització privativa o l‟aprofitament 
especial del domini públic local, així com per la realització d‟activitats 
administratives de competència local que facin referència, afectin o beneficiïn 
d‟una forma particular als subjectes passius. 

 
2. Els articles 15 i següents del TRLHL, pel que fa a les ordenances fiscals, i l‟article 

60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament 
d‟obres, activitats i serveis dels ens locals –en endavant, ROAS-, pel que fa al 
contingut i al procediment d‟elaboració de les ordenances. 

 
3. L‟article 178.1 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, l‟article 14.2.c) i f) del TRLOC, els articles 
63 i 65 del ROAS, i l‟article 6.d) del Reglament orgànic del Consell Comarcal, pel 
que fa a la competència del ple per a l‟aprovació inicial i definitiva de les 
ordenances. 
 

4. L‟article 19.2 del TRLOC pel que fa a la competència del Consell d‟Alcaldes per a 
emetre prèviament un informe sobre l‟aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de l‟ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa pels 

serveis de creació de colònies felines prestats pel Centre d‟Acollida d‟Animals 
Domèstics de Companyia del Vallès Oriental, amb el sentit següent: 
 
On diu: 
La quota tributària pels serveis prestats pel Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de 
Companyia del Vallès Oriental, previstos a l‟article 2 d‟aquesta taxa, es determina per una 
quantitat fixa de 64,26 euros per gat. 

 
Ha de dir: 
La quota tributària pels serveis prestats pel Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de 
Companyia del Vallès Oriental, previstos a l‟article 2 d‟aquesta taxa, es determina per una 
quantitat fixa de 66,19 euros per gat. 
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2. Aprovar el text refós i l‟establiment de la taxa pels serveis de creació de colònies 
felines prestats pel Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del 
Vallès Oriental i aprovar provisionalment llur ordenança fiscal reguladora –núm.7-, 
per a l‟any 2012 i següents, amb el redactat següent: 

 
Article 1 
Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l‟article 39 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de 
Catalunya, i a l‟empara del que preveuen els articles 152.1 i 20 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d‟aquest text legal, el 
Consell Comarcal estableix la taxa pels serveis de creació de colònies felines prestats pel 
Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental, que es regirà per 
aquesta Ordenança. 
 
 
Article 2 
Fet imposable 
 
El fet imposable de la taxa el constitueix la creació de colònies felines realitzada pel Centre 
d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental que inclou les activitats 
següents: 
 
1. La captura d‟animals domèstics de raça felina 
2. La realització de proves mèdiques als animals 
3. L‟eutanàsia en els casos d‟animals domèstics amb malalties incurables 
4. L‟esterilització en els casos d‟animals domèstics sans 
5. El retorn de l‟animal domèstic al seu hàbitat natural 
 
Article 3 
Subjectes passius 
 
Els subjectes passius contribuents són els ajuntaments adherits al servei públic comarcal 
del Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental que sol·licitin 
aquests serveis. 
 
Article 4 
Quota tributària 
 
La quota tributària pels serveis prestats pel Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de 
Companyia del Vallès Oriental, previstos a l‟article 2 d‟aquesta taxa, es determina per una 
quantitat fixa de 66,19 euros per gat. 
 
Article 5 
Bonificacions 
 
S‟estableix una bonificació del 50 % en el preu de la taxa a partir del quinzè animal que 
formi part de la colònia felina. 
 
Article 6 
Normes de gestió i recaptació 

 
Nascuda l‟obligació de tributar, el Consell Comarcal aprovarà la liquidació corresponent, 
que serà notificada a l‟Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per tal 
que en faci la recaptació, d‟acord amb les regles establertes en el conveni de delegació de 
competències entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
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Article 7 
Infraccions i sancions 
 
Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb la taxa reguladora en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s‟aplicarà el que disposa el Text refós de la Llei 
general tributària, d‟acord amb l‟article 11 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l‟endemà de la publicació definitiva en el Butlletí 
oficial de la província de Barcelona i serà vigent fins que es modifiqui o derogui 
expressament. 

 
3. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies, a 

comptar des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i disposar l‟exposició al tauler d‟anuncis, a efectes de 
presentació d‟al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut el termini 
d‟informació pública sense la presentació de cap al·legació s‟elevarà l‟acord 
definitiu i es publicarà al BOPB amb la corresponent ressenya al DOGC.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

30. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa pels 
serveis de cessió voluntària d’animals domèstics al CAD. 
 

Llegit el dictamen de l‟Àrea de Personal i Hisenda, de 28 de setembre de 2011, que és 
el que segueix: 

“RELACIÓ DE FETS 

 
1. Els articles 20.4 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

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

2. Els articles 39.1.b) i 43 del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveuen les 
taxes com a recursos financers comarcals. 
 

3. El 17 de novembre de 2010, el Ple del Consell Comarcal aprovà provisionalment 
l‟ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de cessió voluntària d‟animals 
domèstics al Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès 
Oriental, que esdevingué definitiva en no haver-s‟hi presentat reclamacions 
després del període d‟exposició al públic. L‟ordenança fou publicada íntegrament 
en el BOP d‟11 de gener de 2011. 
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4. El 21 de setembre de 2011, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l‟Àrea de Medi 

Ambient i Territori i director del CAD, ha emès l‟informe següent:  
 
1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS 
 
L‟11 de gener de 2011 es va publicar al BOP l‟aprovació definitiva de l‟Ordenança fiscal 
núm. 8/2011, reguladora de la taxa pels serveis de cessió voluntària d‟animals domèstics al 
Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD), el fet 
imposable de la qual el constitueix la cessió d‟un animal domèstic al CAD. 
 
Per a l‟any 2012, s‟escau la revisió d‟aquesta taxa d'acord amb la variació de l'índex de 
preus de consum (IPC). Prenent com a referència la variació interanual fins a l'agost de 
2011 a Espanya, resulta que l'increment de l'IPC ha estat del 3,0%. 
 
2. METODOLOGIA PER A LA DETERMINACIÓ DE LA TAXA 
 
La determinació de la taxa per a la cessió voluntària d‟un animal domèstic de companyia al 
Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia, es basa en la metodologia següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DEFINICIÓ DE CESSIÓ D’UN ANIMAL DOMÈSTIC DE COMPANYIA 

 
El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals, disposa a l‟article 4.1 que les persones propietàries i posseïdores 
d‟animals han de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries de benestar i 
seguretat, d‟acord amb les característiques de cada espècie. 
 
Així mateix, l‟article 18.1 del mateix Decret disposa que els centre de recollida d‟animals 
abandonats o perduts han d‟atendre les peticions d‟acolliment d‟animals de companyia, les 
quals s‟han de formular per escrit. 
 
També el Reglament del servei públic comarcal del Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics 
de Companyia del Vallès Oriental (CAD) disposa a l‟article 4.c) com a servei del centre 
l‟acollida per cessió directa; servei que és desenvolupa més àmpliament a l‟article 7 del 
mateix Reglament. 

DEFINICIÓ DE LES TASQUES DE 
LA RECEPCIÓ D‟ANIMALS 

PROPOSTA D‟ESTRUCTURACIÓ 
DE LA TAXA 

PROPOSTA DE TAXA 

IDENTIFICACIÓ DEL COST 
DE LA RECEPCIÓ 

DETERMINACIÓ DE L‟IMPORT DE LA TAXA 

AVALUACIÓ DEL COST COBERT PER LA TAXA 
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4. IDENTIFICACIÓ DEL COST DE LA CESSIÓ 
 
El cost de la cessió voluntària d‟un animal domèstic de companyia per a l‟any 2012 s‟estima 
tenint en compte les despeses següents: 

 

1. Cost de la gestió de la cessió de l’animal domèstic de companyia 
 

minuts administratiu 15 preu hora administratiu 7,95 € 

    

  preu administratiu 1,99 € 

 
Cost total personal gestió de la cessió: 1,99 € 

 
2. Cost de la desparasitació, vacunacions i proves necessàries per l’ingrés al CAD  

 
2.1 Material sanitari/medicació per a la desparasitació, vacunacions i proves 
necessàries per l‟ingrés al CAD: 

 
 
 
 
 

gos       

test de leishmania 2,14 €  

tub, xeringa, agulla, gasses, cotó, eppendor, aigua destil.lada 1,42 €  

desparasitació interna (per 15 kg): Zipyran Plus 6,99 €  

desparasitació externa (per 15 kg): Exspot 1,69 €  

  total gos  (€) 12,25 €  

       

gat       

Test de leucèmia 8,55 €  

Test d'immunodeficiència 8,55 €  

  total gat  (€) 17,10 €  

       

    mitjana gos-gat 14,68 € 

 
2.2 Personal necessari per a la desparasitació, vacunacions i proves necessàries per 
l‟ingrés al CAD. 

 
gos       

Veterinària 20 minuts 
 

preu hora vet 17,42 €    

ATV 10 minuts preu hora atv 9,97 €    

  preu vet 5,81 €    

  preu atv 1,66 €    

    vet+atv= 7,47 €  

       

gat       

Veterinària 20 minuts preu hora vet 17,42 €    

ATV 15 minuts 
 

preu hora atv 9,97 €    

  preu vet 5,81 €    

  preu atv 2,49 €    

    vet+atv= 8,30 €  

       

    mitjana gos-gat  7,89 € 
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Cost total del material i personal necessari per a la desparasitació, 
vacunació i proves necessàries per l’ingrés al CAD 

d’un animal domèstic de companyia: 22,57 € 
 
3. Cost de la identificació amb xip de l’animal domèstic de companyia. 

 
En aquest cas, es considera el preu que recomana el Consell de Col·legis Veterinaris 
de Catalunya. L‟última vegada que es va publicar aquest preu va ser l‟any 2009 i, amb 
IVA inclòs, era de 54,52 €. Amb els increments de l‟IPC interanual corresponents, 
s‟estima que el preu actual és de 57,34 € 
 

Cost de la identificació amb xip de  
l’animal domèstic de companyia: 57,34 € 

 
4. Cost de la manutenció i cura diària d’un animal domèstic de companyia 
 

alimentació diària per animal entre 300 i 500 gr. de pinso   

 mitjana 400 gr.  

preu de l'alimentació per kg. 1,12 €  

     

 cost alimentació diària per animal         0,44 €  

 

consum d'aigua diari per animal 3 litres 

preu per litre (impostos i cànons inclosos)         1,28 €  

total diari per animal         3,83 €  

 
Atenció diària del personal: 

preu hora atv         9,97 €  

minuts 15 min 

total         2,49 €  

 

Cost de la manutenció diària d’un animal: 6,76 € 

 
Es considerarà dia complet tant el dia d‟entrada com el de sortida d‟un animal. 

 
D‟altra banda, en aquest cas es consideraran 30 dies com estada mínima al centre. Per 
tant, el cost serà de 202,80 €. 
 

Cost de la manutenció de l’animal durant 30 dies: 202,80 € 
 

5. Esterilització 
 

5.1 Material/medicament   

 
femella mascle 

catèter catèter 

medicament calmant medicament calmant (menys quantitat) 

inducció a l'anestèsia inducció a l'anestèsia (menys quantitat) 

gasos gasos 

sutura sutura (menys quantitat) 

analgèsic postoperatori analgèsic postoperatori 

desinfecció material desinfecció material 

46,67 € 26,55 € 

 
Preu mig material/medicament: 36,61 € 

 
5.2 Personal per l‟esterilització 
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  femella mascle   
minuts vet 120 90   

minuts atv 120 90   

   temps mig atv 105 min 
   temps mig vet 105 min 

       

   preu hora vet 17,42 € 

   preu hora atv 9,97 € 

       

   preu vet 30,49 € 

   preu atv 17,45 € 

 
Preu vet+atv: 47,94 € 

Cost total esterilització: 84,55 € 

 
6. Eutanàsia i eliminació del cadàver 

 
cost eutanàsia 22,37 € 

cost incineració, eliminació i transport 41,70 € 

TOTAL 64,07 € 

 

Cost de l’eutanàsia i eliminació del cadàver: 64,07 € 

 
7. Recollida de l’animal 

 
Donat que es preveu que altres Administracions Públiques situades fora de la 
comarca cedeixin al CAD animals de companyia del seu territori, s‟ha estimat que 
la mitjana del recorregut on estaria l‟animal a recollir és de 60 km. 

 
60 km de distància mitjana a 1,231 € per quilòmetre: 73,85 € 
 

Cost de la recollida de l’animal domèstics: 73,85 € 

 
Cost total de la cessió voluntària d’un animal domèstic de companyia: 507,17 € 
 
5. PROPOSTA DE TAXA PEL 2012 
 
Es proposa revisar la taxa esmentada introduint en la tarifa prevista a l‟article 4 de la taxa 
vigent la modificació següent: 
 
La quota tributària per la cessió voluntària d‟un animal domèstic al CAD, prevista a l‟article 
2 d‟aquesta taxa, es determina per una quantitat fixa de 330,95 euros per animal cedit. 
 
També es proposa mantenir la bonificació fiscal del 100% d‟aquesta taxa en les cessions 
de persones propietàries que compleixin un dels requisits següents:  
 

a) Quan la renda per membre de la unitat familiar sigui inferior al Salari Mínim 
Interprofessional (SMI). 
Per membre de la unitat familiar s‟ha d‟entendre aquelles persones que constin en 
el certificat municipal de convivència de la persona propietària. 

b) Quan es doni qualsevol dels supòsits següents: 
1. Desnonament 
2. Supòsits de ruïna de fet o de dret de l‟habitatge de la persona propietària 
3. Pèrdua de l‟habitatge per causes no voluntàries de la persona propietària 
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c) Per ingrés hospitalari de la persona propietària superior a 15 dies, sempre i quan 
no hi hagi cap familiar de 1r grau de consanguinitat o afinitat que es pugui fer 
càrrec de l‟animal. 

d) Per mort de la persona propietària, sempre i quan no hi hagi cap familiar de 1r grau 
de consanguinitat o afinitat que es pugui fer càrrec de l‟animal. 

e) Quan l‟habitatge de la persona propietària es trobi en condicions higièniques i 
sanitàries deficients per a tenir un animal, sempre que aquestes circumstàncies 
estiguin degudament informades pel seu ajuntament. 

 
Tots aquests casos han d‟estar autoritzats per l‟Ajuntament corresponent, ja que aquests 
animals passaran a ocupar una de les seves places. 
 
6. AVALUACIÓ DEL COST COBERT PER LA TAXA 
 
Amb la taxa proposada es cobrirà el 65,25 % del cost econòmic. 
 
INFORMO: 
 
Que es pot procedir a modificar la taxa pels serveis de cessió voluntària d‟animals 
domèstics al Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental 
(CAD) segons s‟estableix al punt 5 d‟aquest informe. 
 

5. El 28 de setembre 2011, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès informe en referència amb la 
tramitació i l‟aprovació de l‟expedient administratiu relatiu a l‟aprovació de les 
ordenances fiscals i per a l‟exercici 2012, d‟acord amb l‟article 173 del Reglament 
d‟organització, funcionament i règim jurídic, aprovat pel Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 

 
6. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

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

FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –en endavant, TRLHL-, i 
l‟article 39 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre –en endavant, TRLOC- habiliten a 
les comarques per establir i exigir taxes per la utilització privativa o l‟aprofitament 
especial del domini públic local, així com per la realització d‟activitats 
administratives de competència local que facin referència, afectin o beneficiïn 
d‟una forma particular als subjectes passius. 

 
2. Els articles 15 i següents del TRLHL, pel que fa a les ordenances fiscals, i l‟article 

60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament 
d‟obres, activitats i serveis dels ens locals –en endavant, ROAS-, pel que fa al 
contingut i al procediment d‟elaboració de les ordenances. 

 
3. L‟article 178.1 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, l‟article 14.2.c) i f) del TRLOC, els articles 
63 i 65 del ROAS, i l‟article 6.d) del Reglament orgànic del Consell Comarcal, pel 
que fa a la competència del ple per a l‟aprovació inicial i definitiva de les 
ordenances. 
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4. L‟article 19.2 del TRLOC pel que fa a la competència del Consell d‟Alcaldes per a 

emetre prèviament un informe sobre l‟aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de l‟ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa pels 

serveis de cessió voluntària d‟animals domèstics al Centre d‟Acollida d‟Animals 
Domèstics de Companyia del Vallès Oriental, amb el sentit següent: 
 
On diu: 
La quota tributària per la cessió voluntària d‟un animal domèstic al Centre d‟Acollida d‟Animals 
Domèstics de Companyia del Vallès Oriental, prevista a l‟article 2 d‟aquesta taxa, es determina per 
una quantitat fixa de 321,31 euros per animal cedit. 

 
Ha de dir: 
La quota tributària per la cessió voluntària d‟un animal domèstic al Centre d‟Acollida d‟Animals 
Domèstics de Companyia del Vallès Oriental, prevista a l‟article 2 d‟aquesta taxa, es determina per 
una quantitat fixa de 330,95 euros per animal cedit. 

 
 

2. Aprovar el text refós i l‟establiment de la taxa de cessió voluntària d‟animals 
domèstics al Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès 
Oriental  i aprovar provisionalment llur ordenança fiscal reguladora –núm.8-, per a 
l‟any 2012 i següents, amb el redactat següent: 

 

Article 1 
Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l‟article 39 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de 
Catalunya, i a l‟empara del que preveuen els articles 152.1 i 20 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d‟aquest text legal, el 
Consell Comarcal estableix la taxa per a la cessió voluntària d‟animals domèstics al Centre 
d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental. 
 
L‟article 18.1 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, disposa que els 
centres d‟acollida d‟animals abandonats o perduts han d‟atendre les peticions d‟acollida 
d‟animals de companyia. 
 
Així mateix, l‟article 4.c) del Reglament del servei públic comarcal Centre d‟Acollida 
d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental estableix, entre els serveis del 
Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental, l‟acollida per 
cessió directa. 
 
Article 2 
Fet imposable 
 
El fet imposable de la taxa el constitueix la cessió d‟un animal domèstic al Centre d‟Acollida 
d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental. 
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Article 3 
Subjectes passius 
 
Els subjectes passius contribuents són les persones físiques, així com les persones 
jurídiques no adherides a la gestió del servei públic comarcal del Centre d‟Acollida 
d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental, propietàries o posseïdores 
d‟animals domèstics de companyia, que els cedeixin al Centre d‟Acollida d‟Animals 
Domèstics de Companyia del Vallès Oriental. 
 
Article 4 
Quota tributària 
 
La quota tributària per la cessió voluntària d‟un animal domèstic al Centre d‟Acollida 
d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental, prevista a l‟article 2 d‟aquesta taxa, 
es determina per una quantitat fixa de 330,95 euros per animal cedit. 
 
Article 5 
Exempcions i bonificacions 
 
1. Són exemptes del pagament d‟aquesta taxa les persones propietàries d‟animals 

domèstics que es trobin en qualsevol dels supòsits que es relacionen a continuació, 
sempre i quan l‟Ajuntament corresponent n‟autoritzi l‟exempció:  

 
a) La renda per membre de la unitat familiar és inferior al salari mínim 

interprofessional (SMI). Per membre de la unitat familiar s‟ha d‟entendre aquelles 
persones que constin en el certificat municipal de convivència de la persona 
propietària. 
 

b) Supòsits de desnonament, supòsits de ruïna de fet o de dret de l‟habitatge de la 
persona propietària o supòsits de pèrdua de l‟habitatge per causes no voluntàries.  
 

c) Ingrés hospitalari de la persona propietària de l‟animal domèstic superior a 15 
dies, sempre i quan no hi hagi cap familiar de 1r grau de consanguinitat o afinitat 
que es pugui fer càrrec de l‟animal. 

 
d) Supòsits en què l‟habitatge de la persona propietària es trobi en condicions 

higièniques i sanitàries deficients per a tenir un animal domèstic, sempre i quan 
aquestes circumstàncies estiguin informades pel seu ajuntament. 

 
2. En supòsits de mort de la persona propietària de l‟animal, s‟estarà exempt del 

pagament de la taxa sempre i quan l‟Ajuntament n‟autoritzi l‟exempció i no hi hagi cap 
familiar de 1r grau de consanguinitat o afinitat que es pugui fer càrrec de l‟animal  

 
3. Tenen una bonificació de 246 euros en el pagament d‟aquesta taxa les cessions 

d‟animals domèstics realitzades per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona o qualsevol altra administració pública no adherida al Servei Públic comarcal 
Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental. 

 
Article 6 
Normes de gestió i recaptació 

 
Nascuda l‟obligació de tributar, el Consell Comarcal aprovarà la liquidació corresponent, 
que serà notificada a l‟Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per tal 
que en faci la recaptació, d‟acord amb les regles establertes en el conveni de delegació de 
competències entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Article 7 
Infraccions i sancions 
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Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb la taxa reguladora en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s‟aplicarà el que disposa el Text refós de la Llei 
general tributària, d‟acord amb l‟article 11 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l‟endemà de la publicació definitiva en el Butlletí 
oficial de la província de Barcelona i serà vigent fins que es modifiqui o derogui 
expressament. 

 
3. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies, a 

comptar des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i disposar l‟exposició al tauler d‟anuncis, a efectes de 
presentació d‟al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut el termini 
d‟informació pública sense la presentació de cap al·legació s‟elevarà l‟acord 
definitiu i es publicarà al BOPB amb la corresponent ressenya al DOGC.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

31. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa pels 
serveis d’adopció d’animals domèstics de companyia a les fires, desfilades, 
trobades, convencions i altres. 
 

Llegit el dictamen de l‟Àrea de Personal i Hisenda, de 28 de setembre de 2011, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Els articles 20.4 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

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

2. Els articles 39.1.b) i 43 del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveuen les 
taxes com a recursos financers comarcals. 

 
3. El 17 de novembre de 2010, el Ple del Consell Comarcal aprovà provisionalment 

l‟ordenança fiscal de la taxa reguladora de l‟adopció d‟animals domèstics de 
companyia a les fires, desfilades, trobades, convencions i altres, que esdevingué 
definitiva en no haver-s‟hi presentat reclamacions després del període d‟exposició 
al públic. L‟ordenança fou publicada íntegrament en el BOPB d‟11 de gener de 
2011.  
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4. El 21 de setembre de 2011, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l‟Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l‟informe següent:  

 
L‟11 de gener de 2011 es va publicar al BOP l‟aprovació definitiva de l‟Ordenança fiscal 
núm. 9/2011, reguladora de la taxa pels serveis d‟adopció d‟animals domèstics de 
companyia a les fires, desfilades, trobades, convencions i altres, el fet imposable de la qual 
és l‟adopció d‟un animal domèstic de companyia a les fires, desfilades, trobades, 
convencions i altres, als quals assisteixi el Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de 
Companyia del Vallès Oriental (CAD). 
 
Aquesta taxa estableix les tarifes següents: 
 
- Adopció d‟un animal domèstic de companyia a les fires, desfilades, trobades, 

convencions i altres: 50 EUR 
- Adopció d‟un animal domèstic de companyia a les fires, desfilades, trobades, 

convencions i altres, incloent-hi la gestió del servei de transport: 60 EUR 
 
Tenint en compte que el preu de les adopcions regulades per aquesta taxa és un preu 
bonificat que no cobreix el cost del servei associat i que es considera adequat que sigui un 
preu simbòlic per fomentar l‟adopció d‟animals, es proposa mantenir les tarifes arrodonides 
vigents i, per tant, no modificar per al 2012 la taxa vigent. 

 

5. El 28 de setembre de 2011, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès informe en referència amb la 
tramitació i l‟aprovació de l‟expedient administratiu relatiu a l‟aprovació de les 
ordenances fiscals i per a l‟exercici 2012, d‟acord amb l‟article 173 del Reglament 
d‟organització, funcionament i règim jurídic, aprovat pel Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 

 

6. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 
membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 

 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –en endavant, TRLHL-, i 
l‟article 39 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre –en endavant, TRLOC- habiliten a 
les comarques per establir i exigir taxes per la utilització privativa o l‟aprofitament 
especial del domini públic local, així com per la realització d‟activitats 
administratives de competència local que facin referència, afectin o beneficiïn 
d‟una forma particular als subjectes passius. 

 
2. Els articles 15 i següents del TRLHL, pel que fa a les ordenances fiscals, i l‟article 

60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament 
d‟obres, activitats i serveis dels ens locals –en endavant, ROAS-, pel que fa al 
contingut i al procediment d‟elaboració de les ordenances. 

 
3. L‟article 178.1 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, l‟article 14.2.c) i f) del TRLOC, els articles 
63 i 65 del ROAS, i l‟article 6.d) del Reglament orgànic del Consell Comarcal, pel 
que fa a la competència del ple per a l‟aprovació inicial i definitiva de les 
ordenances. 
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4. L‟article 19.2 del TRLOC pel que fa a la competència del Consell d‟Alcaldes per a 

emetre prèviament un informe sobre l‟aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l‟establiment de la taxa pels serveis d‟adopció d‟animals domèstics de 

companyia a les fires, desfilades, trobades, convencions i altres i aprovar 
provisionalment llur ordenança fiscal reguladora –núm.9-, per a l‟any 2012 i 
següents, amb el redactat següent: 

 
Article 1.  
Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l‟article 39 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya 
i a l‟empara del que preveuen els articles 150 i 20.4 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 27 d‟aquest text legal, el Consell Comarcal estableix 
la taxa per a l‟adopció d‟animals domèstics de companyia fora del Centre d‟Acollida 
d‟Animals Domèstics de Companyia, que es regirà per aquesta Ordenança. 
 
Article 2.  
Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d‟aquesta taxa l‟adopció d‟un animal domèstic de companyia a 
les fires, desfilades, trobades, convencions i altres, als quals assisteixi el Centre d‟Acollida 
d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental. 
 
Article 3.  
Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques que adopten un animal domèstic a 
les fires, desfilades, trobades, convencions i altres, als quals assisteix el Centre d‟Acollida 
d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental. 
 
Article 4.  
Tarifes 
 
La quota tributària pels serveis previstos a l‟article 2 d‟aquesta taxa, és determinarà per una 
quantitat fixa d‟acord amb la tarifa següent: 
 
- Adopció d‟un animal domèstic de companyia a les fires, desfilades, trobades, 

convencions i altres ..................................................................................................... 50 € 
- Adopció d‟un animal domèstic de companyia a les fires, desfilades, trobades, 

convencions i altres, incloent-hi la gestió del servei de transport  .............................. 60 € 
 
Article 5.  
Normes de gestió i recaptació 
 
Nascuda l‟obligació de tributar, el Consell Comarcal aprovarà la liquidació corresponent, 
que serà notificada a l‟Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per tal 
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que en faci la recaptació, d‟acord amb les regles establertes en el conveni de delegació de 
competències entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Article 6.  
Infraccions i sancions 
 
Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb la taxa reguladora en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s‟aplicarà el que disposa el Text refós de la Llei 
general tributària, d‟acord amb l‟article 11 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l‟endemà de la publicació definitiva en el Butlletí 
oficial de la província de Barcelona i serà vigent fins que es modifiqui o derogui 
expressament. 

 
2. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies, a 

comptar des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i disposar l‟exposició al tauler d‟anuncis, a efectes de 
presentació d‟al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut el termini 
d‟informació pública sense la presentació de cap al·legació s‟elevarà l‟acord 
definitiu i es publicarà al BOPB amb la corresponent ressenya al DOGC.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

32. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal número 10 reguladora de la taxa 
pels serveis de recollida i eliminació d’animals domèstics de companyia 
morts a la via pública. 
 

Llegit el dictamen de l‟Àrea de Personal i Hisenda, de 28 de setembre de 2011, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Els articles 20.4 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

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

2. Els articles 39.1.b) i 43 del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveuen les 
taxes com a recursos financers comarcals. 
 

3. El 17 de novembre de 2011, el Ple va establir una ordenança reguladora de la taxa 
per a la recollida i eliminació de cadàvers d‟animals domèstics de companyia morts 
a la via pública, núm. 10, que esdevingué definitiva en no haver-s‟hi presentat 
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al·legacions ni reclamacions després del període d‟informació pública. L‟ordenança 
fou publicada íntegrament en el BOPB d‟11 de gener de 2011.  

 
4. El 28 de setembre de 2011, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l‟Àrea de Medi 

Ambient i Territori i director del CAD, ha emès l‟informe següent:  
 

1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS 
 
L‟11 de gener de 2011 es va publicar al BOP l‟aprovació definitiva de l‟Ordenança fiscal 
núm. 10/2011, reguladora de la taxa pels serveis de recollida d‟animals domèstics de 
companyia morts a la via pública, el fet imposable de la qual és la prestació, conjunta o 
separada, dels serveis de recollida i eliminació de cadàvers d‟animals domèstics de 
companyia morts a la via pública dels ajuntaments adherits al servei del Centre d‟Acollida 
d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD), efectuats pel CAD. 
 
Per a l‟any 2012, s‟escau la revisió d‟aquesta taxa d'acord amb la variació de l'índex de 
preus de consum (IPC). Prenent com a referència la variació interanual fins a l'agost de 
2011 a Espanya, resulta que l'increment de l'IPC ha estat del 3,0%. 
 
2. METODOLOGIA PER A LA DETERMINACIÓ DE LA TAXA 
 
La determinació de la taxa per a la recollida i eliminació de cadàvers d‟animals domèstics 
de companyia morts a la via pública realitzada pel Centre d‟acollida d‟animals domèstics de 
companyia del Vallès Oriental (CAD), es basa en la metodologia següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. IDENTIFICACIÓ DEL COST DELS DIFERENTS CONCEPTES DE LA TAXA 
 

El cost de la taxa per a la recollida i eliminació de cadàvers d‟animals domèstics de 
companyia morts a la via pública realitzada pel CAD s‟estima tenint en compte les 
despeses següents: 

 
1. Recollida de l‟animal mort a la via pública (mitjana del preu) 

 

45  km 
1,23 €  preu gasoil 
55,35  euros de mitjana 

 
 

1 ATV 90 minuts preu hora ATV 9,97 € 
administratiu 30 minuts preu hora administratiu 7,95 € 

DEFINICIÓ DE LES TASQUES 
NECESSÀRIES PER A QUE UN 

ANIMAL DOMÈSTIC MORT SIGUI 
RETIRAT DE LA VIA PÚBLICA 

PROPOSTA D‟ESTRUCTURACIÓ 
DE LA TAXA 

PROPOSTA DE TAXA 

IDENTIFICACIÓ DEL COST 
DE CADASCUN DEL 

CONCEPTES DE LA TASCA 

DETERMINACIÓ DE L‟IMPORT DELS DIFERENTS 
CONCEPTES DE  LA TAXA 
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  preu ATV 14,96 € 
  preu administratiu 3,98 € 
    

  total personal 18,94 € 
  material de recollida 5,47 € 
    24,41 € 

  
Cost de la recollida de l‟animal domèstic mort a la via pública: 79,76 € 

 
2. Cost de la incineració i eliminació del cadàver 

 

Cost del transport a l‟incineradora 
35  km 
1,23 €  preu gasoil 
43,05  euros 

 

Cost de l‟incineració i eliminació 
Preu de mercat  30,90 € 
Total cost incineració i 
eliminació 

30,90 € 

 

Cost de la incineració i eliminació de l’animal  

domèstic de companyia: 73,95 € 

 
Total de la taxa per a la recollida d‟animals domèstics de companyia morts a la via 
pública realitzada pel CAD: 153,71 € 
 

4. PROPOSTA DELS DIFERENTS CONCEPTES DE LA TAXA. 
 
Es proposa revisar la taxa esmentada introduint en les tarifes previstes a l‟article 4 de la 
taxa vigent les modificacions següents: 

 

- Recollida d‟animals domèstics de companyia morts a la via pública: 31,55 EUR 
- Eliminació de cadàvers d‟animals domèstics de companyia morts a la via pública: 

41,69 EUR 
 

5. AVALUACIÓ DEL COST COBERT PER LA TAXA 
Amb la taxa proposada s‟obtindria la cobertura del cost econòmic dels serveis en: 
Servei de recollida de l‟animal domèstic de companyia mort a la via pública ................ 39,56 % 
Servei de transport i incineració de cadàver................................................................... 56,38 % 
 
INFORMO: 
Que es pot procedir a modificar la taxa pels serveis de recollida d‟animals domèstics de 
companyia morts a la via pública segons s‟estableix al punt 4 d‟aquest informe. 

 

5. El 28 de setembre de 2011, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès informe en referència amb la 
tramitació i l‟aprovació de l‟expedient administratiu relatiu a l‟aprovació de les 
ordenances fiscals i per a l‟exercici 2012, d‟acord amb l‟article 173 del Reglament 
d‟organització, funcionament i règim jurídic, aprovat pel Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 
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6. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 
membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –en endavant, TRLHL-, i 
l‟article 39 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre –en endavant, TRLOC- habiliten a 
les comarques per establir i exigir taxes per la utilització privativa o l‟aprofitament 
especial del domini públic local, així com per la realització d‟activitats 
administratives de competència local que facin referència, afectin o beneficiïn 
d‟una forma particular als subjectes passius. 

 
2. Els articles 15 i següents del TRLHL, pel que fa a les ordenances fiscals, i l‟article 

60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament 
d‟obres, activitats i serveis dels ens locals –en endavant, ROAS-, pel que fa al 
contingut i al procediment d‟elaboració de les ordenances. 

 
3. L‟article 178.1 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, l‟article 14.2.c) i f) del TRLOC, els articles 
63 i 65 del ROAS, i l‟article 6.d) del Reglament orgànic del Consell Comarcal, pel 
que fa a la competència del ple per a l‟aprovació inicial i definitiva de les 
ordenances. 
 

4. L‟article 19.2 del TRLOC pel que fa a la competència del Consell d‟Alcaldes per a 
emetre prèviament un informe sobre l‟aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de l‟ordenança fiscal número 10 de la taxa pels serveis de 

recollida i eliminació d‟animals domèstics de companyia morts a la via pública, amb 
el sentit següent: 
 
On diu: 
- Recollida d‟animals domèstics de companyia morts a la via pública ......................... 30,63 € 
- Eliminació de cadàver d‟animals domèstics de companyia morts a la via pública .... 40,84 € 

 
Ha de dir: 
- Recollida d‟animals domèstics de companyia morts a la via pública ......................... 31,55 € 
- Eliminació de cadàver d‟animals domèstics de companyia morts a la via pública .... 41,69 € 

 
2. Aprovar el text refós i l‟establiment de la taxa pels serveis de recollida i eliminació 

d‟animals domèstics de companyia morts a la via pública i aprovar provisionalment 
llur ordenança fiscal reguladora –núm.10-, per a l‟any 2012 i següents, amb el 
redactat següent: 
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Article 1.  
Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l‟article 39 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya 
i a l‟empara del que preveuen els articles 150 i 20.4 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 27 d‟aquest text legal, el Consell Comarcal estableix 
la taxa per a la recollida i eliminació de cadàvers d‟animals domèstics de companyia morts 
a la via pública, que es regirà per aquesta Ordenança. 
 
Article 2.  
Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d‟aquesta taxa la prestació, conjunta o separada, dels serveis 
de recollida i eliminació de cadàvers d‟animals domèstics de companyia morts a la via 
pública dels ajuntaments adherits al servei del CAD, efectuats pel Centre d‟Acollida 
d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental. 
 
Article 3.  
Subjectes passius 
 
Són subjectes passius d‟aquesta taxa els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental 
que sol·licitin la prestació del servei de recollida o del servei d‟eliminació de cadàvers 
d‟animals domèstics de companyia morts a la via pública per part del Centre d‟Acollida 
d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD). 
 
Article 4.  
Tarifes 
 
La quota tributària pels serveis previstos a l‟article 2 d‟aquesta taxa, és determinarà per una 
quantitat fixa d‟acord amb la tarifa següent: 
 
- Recollida d‟animals domèstics de companyia morts a la via pública ......................... 31,55 € 
- Eliminació de cadàver d‟animals domèstics de companyia morts a la via pública .... 41,69 € 

 
Article 5.  
Normes de gestió i recaptació 
 
Nascuda l‟obligació de tributar, el Consell Comarcal aprovarà la liquidació corresponent, 
que serà notificada a l‟Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per tal 
que en faci la recaptació, d‟acord amb les regles establertes en el conveni de delegació de 
competències entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Article 6.  
Infraccions i sancions 
 
Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s‟aplicarà el que disposa el Text refós de la Llei 
general tributària, d‟acord amb l‟article 11 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l‟endemà de la publicació definitiva en el Butlletí 
oficial de la província de Barcelona i serà vigent fins que es modifiqui o derogui 
expressament. 
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3. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies, a 
comptar des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i disposar l‟exposició al tauler d‟anuncis, a efectes de 
presentació d‟al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut el termini 
d‟informació pública sense la presentació de cap al·legació s‟elevarà l‟acord 
definitiu i es publicarà al BOPB amb la corresponent ressenya al DOGC.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

33. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa 
pels serveis de recollida i tinença d’animals domèstics de companyia a 
municipis del CAD, sense places lliures. 

 
Llegit el dictamen de l‟Àrea de Personal i Hisenda, de 28 de setembre de 2011, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Els articles 20.4 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

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

2. Els articles 39.1.b) i 43 del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveuen les 
taxes com a recursos financers comarcals. 
 

3. El 28 de setembre de 2011, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l‟Àrea de Medi 
Ambient i Territori i director del CAD, ha emès l‟informe següent: 
 
1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS 
 
L‟11 de gener de 2011 es va publicar al BOP l‟aprovació definitiva de l‟Ordenança fiscal 
núm. 11/2011, reguladora de la taxa per a la recollida i tinença d‟animals domèstics de 
companyia a municipis adherits al servei comarcal del Centre d‟Acollida d‟Animals 
Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD) sense places lliures, el fet imposable 
de la qual és la prestació dels serveis de recollida i tinença d‟animals domèstics de 
companyia als ajuntaments adherits al servei públic comarcal del CAD que no disposin de 
places lliures. 
Per a l‟any 2012, s‟escau la revisió d‟aquesta taxa d'acord amb la variació de l'índex de 
preus de consum (IPC). Prenent com a referència la variació interanual fins a l'agost de 
2011 a Espanya, resulta que l'increment de l'IPC ha estat del 3,0%. 
 
2. METODOLOGIA PER A LA DETERMINACIÓ DE LA TAXA 
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La determinació de la taxa per a la recollida i tinença d‟animals domèstics de companyia a 
municipis del CAD sense places lliures al Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de 
Companyia, es basa en la metodologia següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. IDENTIFICACIÓ DEL COST DE LA RECOLLIDA 
 
El cost de la taxa per a la recollida i tinença d‟animals domèstics de companyia a municipis 
del CAD sense places lliures per a l‟any 2012 s‟estima tenint en compte les despeses 
següents: 
 

1. Recollida de l‟animal a la comarca (mitjana del preu) 
 

35  km 
1,23 €  preu gasoil 
43,06  euros de mitjana 

 
Cost de la recollida de l‟animal domèstic a la comarca: 43,06 € 
 

2. Cost de la captura de l‟animal domèstic 
 

2 atv 70 minuts preu hora atv 9,97 € 
administratiu 15 minuts preu hora administratiu 7,95 € 
  preu 2 atv 23,28 € 
  preu administratiu 1,99 € 
    

  total personal 25,27 € 
  material de captura 2,93 € 
    28,20 € 

  
Cost de la captura d‟un animal domèstic: 28,20 € 
 

3. Cost de la desparasitació, vacunacions i proves necessàries per l‟ingrés al CAD  
 
 

3.1 Material sanitari/medicació per a la desparasitació, vacunacions i proves 
necessàries per l’ingrés al CAD: 

 
 
 
 

DEFINICIÓ DE LES TASQUES DE 
LA RECEPCIÓ D‟ANIMALS 

PROPOSTA D‟ESTRUCTURACIÓ 
DE LA TAXA 

PROPOSTA DE TAXA 

IDENTIFICACIÓ DEL COST 
DE LA RECEPCIÓ 

DETERMINACIÓ DE L‟IMPORT DE LA TAXA 

AVALUACIÓ DEL COST COBERT PER LA TAXA 
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gos       

test de leishmania 2,14 €  
tub, xeringa, agulla, gasses, cotó, eppendor, aigua destil.lada 1,42 €  
desparasitació interna (per 15 kg): Zipyran Plus 6,99 €  
desparasitació externa (per 15 kg): Exspot 1,69 €  
  total gos  (€) 12,25 €  
       
gat       

Test de leucèmia 8,55 €  
Test d'immunodeficiència 8,55 €  
  total gat  (€) 17,10 €  
       

    mitjana gos-gat 14,68 € 
 
 

3.2 Personal necessari per a la desparasitació, vacunacions i proves necessàries 
per l’ingrés al CAD. 

 

gos       
Veterinària 20 minuts 

 
preu hora vet 17,42 €    

ATV 10 minuts preu hora atv 9,97 €    
  preu vet 5,81 €    
  preu atv 1,66 €    

    vet+atv= 7,47 €  
       
gat       
Veterinària 20 minuts preu hora vet 17,42 €    
ATV 15 minuts 

 
preu hora atv 9,97 €    

  preu vet 5,81 €    
  preu atv 2,49 €    

    vet+atv= 8,30 €  
       

    mitjana gos-gat  7,89 € 
 
 
Cost total del material i personal necessari per a la desparasitació, 
vacunació i proves necessàries per l’ingrés al CAD 
d’un animal domèstic de companyia: 22,57 € 
 

4. Cost de la identificació amb xip de l‟animal domèstic de companyia. 
 
En aquest cas, es considera el preu que recomana el Consell de Col·legis Veterinaris 
de Catalunya. L‟última vegada que es va publicar aquest preu va ser l‟any 2009 i, amb 
IVA inclòs, era de 54,52 €. Amb els increments de l‟IPC interanual corresponents, 
s‟estima que el preu actual és de 57,34 € 
 
Cost de la identificació amb xip de  
l’animal domèstic de companyia: 57,34 € 

 
5. Cost de la manutenció i cura diària d‟un animal 

 

alimentació diària per animal entre 300 i 500 gr. de pinso   
 mitjana 400 gr.  
preu de l'alimentació per kg. 1,12 €  
     

 cost alimentació diària per animal         0,44 €  
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consum d'aigua diari per animal 3 litres 
preu per litre (impostos i cànons inclosos)         1,28 €  
total diari per animal         3,83 €  

 
Atenció diària del personal: 

preu hora atv         9,97 €  
minuts 15 min 
total         2,49 €  

 

Cost de la manutenció diària d’un animal: 6,76 € 

 
Es considerarà dia complet tant el dia d‟entrada com el de sortida d‟un animal. 
 
D‟altra banda, en aquest cas es consideraran 30 dies com estada mínima al centre. Per 
tant, el cost serà de 202,80 €. 
 
Cost de la manutenció de l’animal durant 30 dies: 202,80 € 
 
6. Cost de l‟eutanàsia 

 

veterinari 30 minuts preu hora veterinari 17,42 € 

    preu veterinari 8,71 € 

  material necessari 13,66 € 

  total 22,37 € 

 

Cost de l’eutanàsia d’un animal domèstic de companyia: 22,37 € 

 

7. Cost de la incineració i eliminació del cadàver 
 

14,02 de transport +  27,68 incineració i eliminació = 41,70 € 

Cost de la incineració i l’ eliminació de l’animal  

domèstic de companyia: 41,70 € 

 
8. Esterilització 
 
8.6 Material/medicament   

 

femella mascle 

catèter catèter 

medicament calmant medicament calmant (menys quantitat) 

inducció a l'anestèsia inducció a l'anestèsia (menys quantitat) 

gasos gasos 

sutura sutura (menys quantitat) 

analgèsic postoperatori analgèsic postoperatori 

desinfecció material desinfecció material 

46,67 € 26,55 € 

 
Preu mig material/medicament: 36,61 € 
 



123 

 

8.7 Personal per l‟esterilització 
 

  femella mascle   

minuts vet 120 90   

minuts atv 120 90   

   temps mig atv 105 min 

   temps mig vet 105 min 

       

   preu hora vet 17,42 € 

   preu hora atv 9,97 € 

       

   preu vet 30,49 € 

   preu atv 17,45 € 

 
Preu vet+atv: 47,94 € 
 
Cost total esterilització: 84,55 € 

 
Cost total de la recollida d’animals domèstics de companyia a municipis sense 
places lliures: 502,59 € 
 
4. PROPOSTA DE TAXA PEL 2012 
 
Es proposa revisar la taxa esmentada introduint en la tarifa prevista a l‟article 4 de la taxa 
vigent les modificacions següents: 
La quota tributària pels serveis previstos a l‟article 2 d‟aquesta taxa es determina per una 
quantitat fixa de 257,50 euros per animal. 
 
5. AVALUACIÓ DEL COST COBERT PER LA TAXA 
 
Amb la taxa proposada es cobrirà el 51,23 % del cost econòmic. 
 
INFORMO: 
 
Que es pot procedir a modificar la taxa per a la recollida i tinença d‟animals domèstics de 
companyia a municipis adherits al servei comarcal del Centre d‟Acollida d‟Animals 
Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD) sense places lliures segons s‟estableix 
al punt 4 d‟aquest informe. 

 
4. El 28 de setembre de 2011, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès informe en referència amb la 
tramitació i l‟aprovació de l‟expedient administratiu relatiu a l‟aprovació de les 
ordenances fiscals i per a l‟exercici 2012, d‟acord amb l‟article 173 del Reglament 
d‟organització, funcionament i règim jurídic, aprovat pel Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 
 

5. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 
membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –en endavant, TRLHL-, i 
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l‟article 39 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre –en endavant, TRLOC- habiliten a 
les comarques per establir i exigir taxes per la utilització privativa o l‟aprofitament 
especial del domini públic local, així com per la realització d‟activitats 
administratives de competència local que facin referència, afectin o beneficiïn 
d‟una forma particular als subjectes passius. 

 
2. Els articles 15 i següents del TRLHL, pel que fa a les ordenances fiscals, i l‟article 

60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament 
d‟obres, activitats i serveis dels ens locals –en endavant, ROAS-, pel que fa al 
contingut i al procediment d‟elaboració de les ordenances. 

 
3. L‟article 178.1 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, l‟article 14.2.c) i f) del TRLOC, els articles 
63 i 65 del ROAS, i l‟article 6.d) del Reglament orgànic del Consell Comarcal, pel 
que fa a la competència del ple per a l‟aprovació inicial i definitiva de les 
ordenances. 
 

4. L‟article 19.2 del TRLOC pel que fa a la competència del Consell d‟Alcaldes per a 
emetre prèviament un informe sobre l‟aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 
 
 

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de l‟ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per a 

la recollida i tinença d‟animals domèstics de companyia a municipis adherits al 
servei comarcal del Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del 
Vallès Oriental sense places lliures, amb el sentit següent: 
 
On diu: 
La quota tributària pels serveis previstos a l‟article 2 d‟aquesta taxa es determina per una 
quantitat fixa de 250 euros per animal. 

 
Ha de dir: 
La quota tributària pels serveis previstos a l‟article 2 d‟aquesta taxa es determina per una 
quantitat fixa de 257,50 euros per animal. 

 
2. Aprovar el text refós i l‟establiment de la taxa per a la recollida i tinença d‟animals 

domèstics de companyia a municipis adherits al servei comarcal del Centre 
d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental sense places 
lliures, i aprovar provisionalment llur ordenança fiscal reguladora –núm. 11- per a 
l‟any 2012 i següents, amb el redactat següent:  
 
Article 1.  
Fonament i naturalesa 

 
En ús de les facultats concedides per l‟article 39 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s‟aprova el Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya i a l‟empara del que 
preveuen els articles 150 i 20.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 
d‟aquest text legal, el Consell Comarcal estableix la taxa per a la recollida i tinença d‟animals 
domèstics de companyia a municipis adherits al servei comarcal del Centre d‟Acollida d‟Animals 
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Domèstics de Companyia del Vallès Oriental sense places lliures, que es regirà per aquesta 
Ordenança.  

 
Article 2.  
Fet imposable 

 
Constitueix el fet imposable d‟aquesta taxa la prestació dels serveis de recollida i tinença d‟animals 
domèstics de companyia als ajuntaments adherits al servei públic comarcal del CAD que no disposin 
de places lliures, efectuats pel Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès 
Oriental. 

 
Article 3.  
Subjectes passius 

 
Són subjectes passius d‟aquesta taxa els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental adherits al 
servei públic comarcal del CAD que no disposin de places lliures d‟animals en aquest Centre i 
sol·licitin la prestació del servei de recollida i tinença d‟animals domèstics de companyia per part del 
Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental (CAD). 
 
Article 4.  
Tarifes 
 

La quota tributària pels serveis previstos a l‟article 2 d‟aquesta taxa es determina per una quantitat 
fixa de 257,50 euros per animal. 

 
Article 5.  
Normes de gestió i recaptació 
 

Nascuda l‟obligació de tributar, el Consell Comarcal aprovarà la liquidació corresponent, que serà 
notificada a l‟Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per tal que en faci la 
recaptació, d‟acord amb les regles establertes en el conveni de delegació de competències entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Article 6.  
Infraccions i sancions 

 
Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb la taxa regulada en aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s‟aplicarà el que disposa el Text refós de la Llei general tributària, 
d‟acord amb l‟article 11 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant 
el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Disposició final 

 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l‟endemà de la publicació definitiva en el Butlletí oficial de 
la província de Barcelona i serà vigent fins que es modifiqui o derogui expressament. 

 

3. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies, a 
comptar des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i disposar l‟exposició al tauler d‟anuncis, a efectes de 
presentació d‟al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut el termini 
d‟informació pública sense la presentació de cap al·legació s‟elevarà l‟acord 
definitiu i es publicarà al BOPB amb la corresponent ressenya al DOGC.” 
 

El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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34. Dictamen de modificació de la relació de llocs de treball. 
 
 

Llegit el dictamen de l‟Àrea de Personal i Hisenda, de 28 de setembre 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. L‟article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d‟abril, per la que s‟aprova l‟Estatut bàsic de  

l‟empleat públic, estableix que les relacions de llocs de treball han d‟incloure per a 
cada lloc de treball el sistema de provisió de llocs de treball.  

 
Actualment la relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
preveu la forma d‟accés, no obstant, no diferencia entre selecció i provisió. És per 
això, que s‟ha de modificar la relació de llocs de treball i adequar-la d‟acord amb 
les previsions establertes en l‟esmentat article 74. 

 
En aquest sentit, els sistemes de provisió de llocs de treball previstos legalment 
són la lliure designació, sistema que s‟utilitza per a la provisió de llocs de 
comandament o de especial responsabilitat; i el sistema de concurs, que 
constitueix el sistema normal de provisió de llocs de treball i en el que només es té 
en compte els mèrits exigits a la corresponent convocatòria. 
 
Enguany, els llocs de treball que a la relació preveuen una responsabilitat superior 
i comandament són els següents: 
 
FUNCIONARIS DE CARRERA 
 

 Cap dels serveis jurídics. (Codi 4 de la Relació de llocs de treball de 2011 dels 
funcionaris de carrera) 
 

 Cap de l‟Àrea de Medi Ambient i Territori. (Codi 6 de la Relació de llocs de 
treball de 2011 dels funcionaris de carrera) 
 

 Cap de l‟Àrea de Serveis Personals. (Codi 8 de la Relació de llocs de treball de 
2011 dels funcionaris de carrera) 
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 Cap de l‟Àrea de Estudis Desenvolupament Local i Participació. (Codi 10 de la 
Relació de llocs de treball de 2011 dels funcionaris de carrera) 
 

 Cap de l‟Àrea de Polítiques Socials i d‟Igualtat. (Codi 11 de la Relació de llocs 
de treball de 2011 dels funcionaris de carrera) 

 
La resta de llocs de treball es proveiran pel sistema de concurs que és el sistema 
normal de provisió de llocs de treball. 
 

3. Per tal de desenvolupar el Programa d‟Actuació Comarcal (PAC), es necessari 
crear un lloc de treball per tal de coordinar la realització d'activitats administratives; 
direcció administrativa, gestió, estudi i proposta; preparació de normativa; 
elaboració d'informes; inspecció, execució i control. 
 

4. El 19 de maig de 2010 el Ple va aprovar l‟estructura orgànica a la qual s‟adscriuen 
els programes, activitats i serveis, en el sentit següent: 

 
- Àrea de Serveis Personals 

 
Correspon a aquesta Àrea gestionar les competències del Consell Comarcal  
en matèria de cultura, educació, joventut, esports i sanitat. S‟hi adscriuen 
l‟Arxiu comarcal del Vallès Oriental i  el Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics. 
 

5. En l‟ordre del dia d‟avui s‟acorda modificar l‟estructura orgànica a la qual 
s‟adscriuen els programes, activitats i serveis en el sentit següent: 

 

- Àrea de Serveis Personals 
 
Adscriure el concert de cap d‟Any i el diccionari bibliogràfic d‟alcaldes i alcaldesses 
del Vallès Oriental 
 
La gestió de concert de Nadal i cap d‟any té una funció divulgativa de la música i 
crear una tradició de concerts de Cap d‟Any al Vallès Oriental organitzats 
gratuïtament que es celebren cada any en una població de la comarca. 
 
L‟organització d‟aquests concerts genera diversos expedients amb implicacions 
tècniques i administratives, les quals recauran en el personal adscrit a l‟Àrea de 
Serveis Personals. Les tasques administratives que genera la programació dels 
esmentats concerts són relatius a la comprovació de documentació, tasques de 
tràmit i de suport ofimàtic de comunicacions amb els interesats, gestió de les 
trucades per donar informació i despatx al públic, gestió de la tramitació i control de 
la formalització dels convenis amb els ens col·laboradors del finançament i dels 
contractes pel servei de l‟organització, per la cessió dels drets d‟imatge i per a la 
divulgació audiovisual dels concerts. 
  
Pel que fa el diccionari bibliogràfic d‟alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental recull 
un miler de notes biogràfiques d‟aquests des de 1901 fins l‟actualitat.  
 
La participació del Consell Comarcal del Vallès Oriental en aquest projecte 
consisteix en l‟actualització de la base de dades amb les incorporacions dels nous 
alcaldes alcaldesses. 
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L‟Àrea de Serveis Personals gestiona les competències en matèria de Joventut. 
Anualment s‟aprova un Pla d‟actuació comarcal, (enguany aprovat pel Ple de 13 
d‟abril de 2011) dins del marc del Pla Comarcal de Joventut que es va aprovar pels 
anys 2009-2012. 
 

El Pla d‟actuació de 2011 està configurat per quatre eixos que són la visió i anàlisi 
de les polítiques municipals i comarcals de joventut; suport als municipis i als 
professionals i treball en xarxa; suport a l‟emancipació juvenil; i Participació i lleure. 
 
Per tal de dur a terme les tasques que es deriven d‟aquest eixos d‟actuació, l‟Àrea 
de Serveis Personals en matèria de joventut necessita d‟un tècnic de gestió a 
jornada completa i un administratiu a mitja jornada. 

  
Al mateix temps l‟Àrea de Serveis Personals, en matèria d‟educació, gestiona 
l‟agenda escolar; els ajuts individuals de desplaçament obligatoris; el material de 
suport al professorat de música de secundària; el programa d‟educació viària; el 
servei d‟acompanyants d‟assistència escolar per als alumnes amb dificultats 
motrius, hiperactius i trastorns conductuals, entre d‟altres, dels centres escolars del 
Vallès Oriental; el servei públic d'acompanyants del transport adaptat; servei públic 
d'acompanyants del transport escolar; servei públic de menjador escolar; el servei 
públic de transport adaptat i el servei públic de transport escolar. 
 
Per tal de gestionar les tasques administratives derivades de l‟àmbit d‟educació és 
necessita d‟un/a administratiu/va a jornada completa. 
 
Per tal de donar cobertura a totes les tasques exposades anteriorment s‟han de 
preveure a la relació de llocs de treball de 2011 els llocs següents: 
 
PERSONAL LABORAL FIX 
 

- Un tècnic de gestió, grup de classificació A subgrup A2. 
 
FUNCIONARIS DE CARRERA 

 

- Un administratiu, de l‟escala d‟administració general, grup de classificació C, 
subgrup C1. 

 

6. El Servei Especialitzat d‟Atenció a l‟Infància i l‟Adolescència adscrit a l‟Àrea de 
Polítiques Socials i d‟Igualtat necessita crear un lloc de treball d‟auxiliar 
adminitratiu dins de la relació de llocs de treball del personal laboral fix per a l‟any 
2011. Així és cobrirà les funcions d'execució i col·laboració referides a l‟esmentat 
servei. 

 

7. L‟Àrea de Medi Ambient i Territori necessita crear un lloc de treball d‟auxiliar 
adminitratiu dins de la relació de llocs de treball per als funcionaris de carrera per a 
l‟any 2011. Així és cobrirà les funcions d'execució i col·laboració referides a l‟Àrea. 

 
8. El 19 de maig de 2011, el gerent del Consell Comarcal mitjançant el Decret 

298/2011, va nomenar un funcionari interí per a l‟execució de programes 
temporals. 
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Al mateix temps, està previst seleccionar mitjançant concurs oposició un 
funcionari/a interí/na per a l‟execució de programes temporals. 
 
Ambdós s‟han d‟incloure a la relació de llocs de treball de l‟exercici 2011 del 
personal funcionari interí. 
 

9. El 29 de juny de 2011, el gerent del Consell Comarcal mitjançant el Decret 
373/2011, va nomenar una funcionària interina per a l‟execució de programes 
temporals. 
 
Aquest lloc de treball s‟ha d‟incorporar a la relació de llocs de treball de l‟exercici 
2011 del personal funcionari interí. 
 

10. Les previsions d‟aquest llocs de treball a la relació de llocs de treball per a l‟exercici 
2011 en cap cas implica una modificació del pressupost general d‟ingressos i 
despeses per a l‟exercici 2011. 
 

11. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 
membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 

 

FONAMENTS DE DRET 

  
1. L‟article 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 124 del Reglament general de provisió de llocs de treballi promoció 

professional de la funció pública de l‟Administració de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel Decret 123/1997 de 13 de maig, estableix 

 
4. 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. 

 
5. 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. 
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Modificar la relació de llocs de treball de 2011 i afegir el sistema de provisió de 

llocs de la forma següent: 
 

Provisió per lliure designació 
 

 Cap dels serveis jurídics. (Codi 4 de la Relació de llocs de treball de 2011 dels 
funcionaris de carrera) 
 

 Cap de l‟Àrea de Medi Ambient i Territori. (Codi 6 de la Relació de llocs de 
treball de 2011 dels funcionaris de carrera) 
 

 Cap de l‟Àrea de Serveis Personals. (Codi 8 de la Relació de llocs de treball de 
2011 dels funcionaris de carrera) 
 

 Cap de l‟Àrea de Estudis Desenvolupament Local i Participació. (Codi 10 de la 
Relació de llocs de treball de 2011 dels funcionaris de carrera) 
 

 Cap de l‟Àrea de Polítiques Socials i d‟Igualtat. (Codi 11 de la Relació de llocs 
de treball de 2011 dels funcionaris de carrera) 

 
La resta de llocs de treball es proveiran pel sistema de concurs que és el sistema 
normal de provisió de llocs de treball, ja siguin funcionaris de carrera, funcionaris 
interins, laborals fixos o temporals.  
 
2. Modificar la relació de llocs de treball de 2011 i afegir els llocs de treball següents: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

 

 
 
 
 

C

O

D

I

NOM DEL 

LLOC DE 

TREBALL

E

S

C

A

L

A

S

U

B

E

S

C

A

L

A

G

R

U

P

N

I

V

E

L

L

S

I

T

U

A

C

I

Ó

 

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

T

I

V

A

TITULACIÓ EXIGIDA REQUISITS FUNCIONS DEL LLOC

C

O

M

A

N

D

A

M

E

N

T

A

D

S

C

R

I

P

C

I

Ó

 

I

D

I

O

M

E

S

C

O

M

P

A

T

I

B

I

L

I

T

A

T

 

FORMA 

D'ACCÉS

SISTEMA DE 

PROVISIÓ

H

O

R

A

R

I

S

 

E

S

P

E

C

I

A

L

S

P

E

R

F

I

L

 

L

I

N

G

Ü

Í

S

T

I

C

C

O

M

P

L

I

M

E

N

T

 

E

S

P

E

C

Í

F

I

C

FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL

6 DIR-GB AG TS A1     24      SES  Doctorat, 

llicenciatura, 

enginyeria, 

arquitectura o 

equivalent 

Director/a del Programa d'Actuació 

Comarcal (PAC) . En relació al PAC, 

coordinar la realització d'activitats 

administratives; direcció administrativa, 

gestió, estudi i proposta; preparació de 

normativa; elaboració d'informes; 

inspecció, execució i control. Els drets 

d‟explotació de l‟obra creada per raó de 

la seva relació funcionarial s‟entenen 

cedits al Consell Comarcal en exclusiva 

i amb l‟abast necessari per l‟exercici de 

l‟activitat o prestació del servei. 

 SI GB NO SI CO LLD SI Nivell C 921,41 €

18 A-SSP AG A C1     20      SAC  Batxillerat superior, 

FPII o equivalent 

Realització de tasques administrative. 

preparatories o derivades de la gestió 

administrativa superior, comprovació de 

documentació, tasques de tramit i de 

redacció suport ofimàtic i informació i 

despatx al públic. Transferència de 

documentació a l'Arxiu General.

 NO SSP NO SI CO C No Nivell C 1.299,60 €

24 AU-MAT AG AU C2     14      SAC  Graduat escolar, FPI 

o equivalent 

 Funcions d'execució i col·laboració 

referides a l'Àrea de Polítiques Socials. 

 NO MAT NO SI CO C SI Nivell C 470,00 €

FUNCIONARIS INTERINS

28 TG-MAT AG TG A2     18      SAC  Enginyeria tècnica, 

diplomatura 

universitaria, FP III o 

equivalent 

Realització d'activitats administratives; 

direcció administrativa, gestió, estudi i 

proposta; preparació de normativa; 

elaboració d'informes; inspecció, 

execució i control.  Els drets 

d‟explotació de l‟obra creada per raó de 

la seva relació funcionarial s‟entenen 

cedits al Consell Comarcal en exclusiva 

i amb l‟abast necessari per l‟exercici de 

l‟activitat o prestació del servei.

 NO MAT NO SI CO C NO Nivell C 653,72 €

29 TG-MAT AG TG A2     18      SAC  Enginyeria tècnica, 

diplomatura 

universitaria, FP III o 

equivalent 

Realització d'activitats administratives; 

direcció administrativa, gestió, estudi i 

proposta; preparació de normativa; 

elaboració d'informes; inspecció, 

execució i control.  Els drets 

d‟explotació de l‟obra creada per raó de 

la seva relació funcionarial s‟entenen 

cedits al Consell Comarcal en exclusiva 

i amb l‟abast necessari per l‟exercici de 

l‟activitat o prestació del servei.

 NO MAT NO SI CO C NO Nivell C 653,72 €

30 TG-PSI AG TG A2     18      SAC  Enginyeria tècnica, 

diplomatura 

universitaria, FP III o 

equivalent 

Realització d'activitats administratives; 

direcció administrativa, gestió, estudi i 

proposta; preparació de normativa; 

elaboració d'informes; inspecció, 

execució i control.  Els drets 

d‟explotació de l‟obra creada per raó de 

la seva relació funcionarial s‟entenen 

cedits al Consell Comarcal en exclusiva 

i amb l‟abast necessari per l‟exercici de 

l‟activitat o prestació del servei.

 NO MAT NO SI CO C NO Nivell C 653,72 €
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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 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 

 
35. Dictamen d’aprovació d’unes bases per a la provisió de llocs de treball. 

 
Llegit el dictamen de l‟Àrea de Personal i Hisenda, de 28 de setembre 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. 

 

C

O

D

I

N

O

M

 

D

E

L

 

L

L

O

C

 

D

E

 

T

R

E

B

A

L

L

G

R

U

P

TITULACIÓ EXIGIDA

N

I

V

E

L

L

REQUISITS FUNCIONS DEL LLOC

C

O

M

A

N

D

A

M

E

N

T

A

D

S

C

R

I

P

C

I

Ó

 

I

D

I

O

M

E

S

C

O

M

P

A

T

I

B

I

L

I

T

A

T

 

F

O

R

M

A

 

D

'

A

C

C

É

S

S

I

S

T

E

M

A

 

D

E

 

P

R

O

V

I

S

I

Ó

 

D

E

 

L

L

O

C

H

O

R

A

R

I

S

 

E

S

P

E

C

I

A

L

S

P

E

R

F

I

L

 

L

I

N

G

Ü

Í

S

T

I

C

C

O

M

P

L

I

M

E

N

T

 

E

S

P

E

C

Í

F

I

C

24 TG-SSP A2 Enginyeria tècnica, 

diplomatura universitària, 

FP III o equivalent

   18     Realització d'activitats administratives; direcció 

administrativa, gestió, estudi i proposta; 

preparació de normativa; elaboració 

d'informes; inspecció, execució i control. Els 

drets d‟explotació de l‟obra creada per raó de 

la seva relació laboral s‟entenen cedits al 

Consell Comarcal en exclusiva i amb l‟abast 

necessari per l‟exercici de l‟activitat o prestació 

del servei

 NO SSP NO SI CO C NO Nivell C 653,72 €

37 AU-MAT C2 Graduat escolar, FPI o 

equivalent

   16     Funcions d'execució i col·laboració referides a 

Sanitat. Transferència de documentació a 

l'Arxiu General.

 NO MAT NO SI CO C NO Nivell C 494,51 €

PERSONAL LABORAL INDEFINIT
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2. En la mateixa ordre del dia es proposa l‟aprovació de la modificació de la relació de 
llocs de treball de l‟exercici 2011, per la qual s‟incorporen els llocs de treball 
següents: 

  
FUNCIONARIS DE CARRERA 
 

 Director/a del Programa d‟Actuació Comarcal adscrit a Presidència 

 Administratiu/va de l‟Àrea de Serveis Personals 

 Auxiliar administratiu/va de l‟Àrea de Medi Ambient i Territori 
 

PERSONAL LABORAL FIX 
 

 Educador/a de l‟Equip d‟Atenció a d‟Infància i l‟Adolescència 

 Tècnic/a de gestió de l‟Àrea de Serveis Personals 

 Auxiliar administratiu/va de l‟Àrea de Polítiques Socials i d‟Igualtat 
 
Per tal de donar covertura interna aquests llocs de treball  prèviament s‟han d‟aprovar 
les bases que han de regir la convocatòria dels corresponents sistemes de provisió 
de llocs treball. 
 

3. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 
membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. L‟article 102.1 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim 

local, i l‟article 286.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que fa l‟aprovació 
de les bases per les quals s‟ha de regir els concursos per a la provisió de llocs de 
treball del personal de les entitats locals. 

 
2. L‟article 112 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel  

Decret 214/1990, de 30 de juliol i l‟article 78 i ss de la Llei 7/2007, de 12 d‟abril, per 
la que s‟aprova l‟Estatut bàsic de l‟empleat públic, pel que fa a la provisió de llocs 
de treball. 
 

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

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar les Bases particulars que regeixen la convocatòria per a la provisió del 

llocs de treball de del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i que són les següents: 
 



134 
 

1. Objecte de la convocatòria 
 
És objecte d‟aquesta convocatòria la provisió de sis llocs de treball previstos a la Relació 
de llocs de treball, que són les següents: 
 

 Educador/a de l‟Equip d‟Atenció a d‟Infància i l‟Adolescència 

 Tècnic de gestió de l‟Àrea de Serveis Personals 

 Director/a del Programa d‟Actuació Comarcal adscrit a Presidència 

 Administratiu/va de l‟Àrea de Serveis Personals 

 Auxiliar administratiu de l‟Àrea de Polítiques Socials i d‟Igualtat 

 Auxiliar administratiu de l‟Àrea de Medi Ambient i Territori 

 

2. Requisits 
  

Caldrà que aquelles persones que concorrin en aquesta convocatòria pública reuneixin els 
següents requisits: 

 Educador/a de l‟Equip d‟Atenció a d‟Infància i l‟Adolescència. 
 
a) Ser personal laboral fix del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
b) Estar en servei actiu 
c) Tenir una antiguitat mínima de dos anys en el lloc de treball que actualment s'ocupi, ja 

sigui de forma definitiva o temporal 
d) La resta de requisits estan previstos en l‟annex 1 

 
 

 Tècnic de gestió de l‟Àrea de Serveis Personals. 
 
a) Ser personal laboral fix del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
b) Estar en servei actiu 
c) Tenir una antiguitat mínima de dos anys en el lloc de treball que actualment s'ocupi 
d) La resta de requisits estan previstos en l‟annex 2 

 
 

 Director/a del Programa d‟Actuació Comarcal adscrit a Presidència. 
 
a) Ser funcionari de carrera del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
b) Estar en servei actiu 
c) Tenir una antiguitat mínima de dos anys en la categoria del lloc de treball a proveir 
d) La resta de requisits estan previstos en l‟annex 3 

 
 

 Administratiu/va de l‟Àrea de Serveis Personals. 
 
a) Ser funcionari de carrera del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
b) Estar en servei actiu 
c) Tenir una antiguitat mínima de dos anys en la mateixa categoria del lloc de treball a 

proveir 
d) La resta de requisits estan previstos en l‟annex 4 
 

 Auxiliar administratiu de l‟Àrea de Polítiques Socials i d‟Igualtat. 
 

a) Ser personal laboral fix del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
b) Estar en servei actiu 
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c) Tenir una antiguitat mínima de dos anys en el lloc de treball que actualment s'ocupi 
d) La resta de requisits estan previstos en l‟annex 5 

 

 Auxiliar administratiu de l‟Àrea de Medi Ambient i Territori. 
 
a) Ser personal funcionari de carrera del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
b) Estar en servei actiu 
c) Tenir una antiguitat mínima de dos anys en el lloc de treball que actualment s'ocupi 
d) La resta de requisits estan previstos en l‟annex 6 

 

3. Acreditació de mèrits 
  

Les persones interessades poden presentar currículum vitae i aportar els mèrits 
que considerin pertinents. 
 
El personal que es presenti en aquesta convocatòria, que es trobi en servei actiu i 
adscrit a la plantilla del Consell Comarcal del Vallès Oriental – endavant Consell 
Comarcal - no caldrà que aporti el full corresponent al currículum formatiu, que 
s'aportarà d'ofici. En tot cas, sí que haurà d'adjuntar les acreditacions 
corresponents a les activitats formatives que no constin en l'esmentat currículum, 
així com altres mèrits. 

 

4. Presentació de sol·licituds  
 

El personal que desitgi participar en aquesta convocatòria haurà de presentar sol·licitud  i 
lliurar-la en el Registre General Consell Comarcal, Carrer Miquel Ricomà, 46, de 
Granollers, dins el termini de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de 
l'anunci de la convocatòria. 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal 
dictarà resolució, en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i 
exclosos i establint la comissió de valoració designada pel president. 
 
L'esmentada llista s'exposarà en el tauler d'edictes del  Consell Comarcal, i es concedirà un 
termini de deu dies hàbils per a subsanacions i possibles reclamacions. Les al·legacions 
presentades es resoldran en el termini dels 30 dies hàbils següents a comptar des de la 
presentació de les mateixes. 
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran 
desestimades. 

 

5. Altres aspectes  

 
Un cop finalitzat el procés, es faran públics els resultats en el en el tauler d'edictes del 
Consell Comarcal. 
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6. Normativa reguladora  
 

Aquesta convocatòria, les seves bases així com el seu procediment de resolució, es 
regulen pel Reglament de personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol i supletòriament el Reglament general de provisió de llocs de 
treball i promoció professional dels funcionaris de l‟Administració de la Generalitat de 
Catalunya aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de maig.  

 

Annex 1 

Identificació del lloc a proveir pel sistema de concurs de mèrits  

 

 Descripció del lloc: Educador/a de l‟Equip d‟Atenció a la Infància i l‟Adolescència  

 Número de llocs de treball: 1 

 Lloc retributiu: A2 - Nivell complement destinació: 18  
 

Característiques del lloc  
 

 Àrea: Polítiques Socials i d‟Igualtat 

 Centre Treball: c/ Miquel Ricomà, 46, Granollers  

 Tipologia de jornada: l‟establerta a la normativa vigent 

 Funcions bàsiques assignades: Consulteu la relació de llocs de treball 
 

Requisits per participar  
 
A més dels requisits a què fan referència les Bases particulars de la convocatòria i la 
normativa d‟aplicació, es requereix: 
  

 Tenir la Diplomatura en Educació Social.  
 
Mèrits  
 
a) Per estar desenvolupant activitats relacionades amb els serveis socials bàsics (antic 

serveis socials d‟atenció primària), corresponents a la categoria a la que s‟opta, a raó 
d‟1 punt per any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 5 punts. 

 
L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de 
temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en 
aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i 
valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones 
aspirants. 
 
L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la 
categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i 
l'experiència adquirida, o fotocòpia del/s contracte/s de treball. 

 
 
b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 

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

 

- 0,1 punts …………….. de 15 a 30 hores 

http://www.gencat.net/governacio-ap/administracio/pdf/dec123-97.PDF
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- 0,2 punts …………….. de 31 a 50 hores 

- 0,3 punts …………….. de 51 a 100 hores 

- 0,4 punts …………….. de 101 a 150 hores 

- 0,5 punts …………….. de 151 a 300 hores 

- 1 punt ………………… de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores 
o en crèdits. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits, quedarà a 
criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases. 

 
c) Altres mèrits 

Mèrits a considerar per la comissió de valoració, en especial estudis complementaris 
relacionats amb el servei on es configura el lloc de treball fins a 2 punts. 

  
Annex 2 
 
Identificació del lloc a proveir pel sistema de concurs de mèrits 
 

 Descripció del lloc: Tècnic/a de gestió de l‟Àrea de Serveis Personals 

 Número de llocs de treball: 1 

 Lloc retributiu: A2 - Nivell complement destinació: 18  
 
Característiques del lloc  

 

 Àrea: Serveis Personals 

 Centre Treball: c/ Miquel Ricomà, 46, Granollers  

 Tipologia de jornada: l‟establerta a la normativa vigent 

 Funcions bàsiques assignades: Consulteu la relació de llocs de treball 
 
Requisits per participar  
 
A més dels requisits a què fan referència les Bases particulars de la convocatòria i la 
normativa d‟aplicació, es requereix: 
  

 Tenir qualsevol categoria del subgrup de classificació A2 (antic grup B)  
 
Mèrits  
 
a) Per estar desenvolupant activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 

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

 
L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de 
temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en 
aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i 
valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones 
aspirants. 
 
L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la 
categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i 
l'experiència adquirida, o fotocòpia del/s contracte/s de treball. 
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b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 

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

 

- 0,1 punts …………….. de 15 a 30 hores 

- 0,2 punts …………….. de 31 a 50 hores 

- 0,3 punts …………….. de 51 a 100 hores 

- 0,4 punts …………….. de 101 a 150 hores 

- 0,5 punts …………….. de 151 a 300 hores 

- 1 punt ………………… de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores 
o en crèdits. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits, quedarà a 
criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases 
 

c) Altres mèrits 
 
Mèrits a considerar pel Tribunal, en especial l'elaboració d'estudis i treballs i les 
activitats de transmissió de coneixements, llevat que siguin tasques pròpies del lloc de 
treball, fins a 2 punts. 

 
Annex 3 
 
Identificació del lloc a proveir pel sistema de lliure designació 
 

 Descripció del lloc: Director/a del Programa d‟Actuació Comarcal adscrit a Presidència 

 Número de llocs de treball:1 

 Lloc retributiu: A1 - Nivell complement destinació: 24  
 
Característiques del lloc  
 

 Àrea: Presidència 

 Centre Treball: c/ Miquel Ricomà, 46, Granollers  

 Tipologia de jornada: horaris especials 

 Funcions bàsiques assignades: Consulteu la relació de llocs de treball 
 
Requisits per participar  
 
A més dels requisits a què fan referència les Bases particulars de la convocatòria i la 
normativa d‟aplicació, es requereix: 
  

 Tenir qualsevol categoria del subgrup de classificació A1 (antic grup A)  
 
Mèrits  
 
Experiència professional:  
 

 En l'àmbit de la funció directiva, així com en la gestió de desenvolupament de projectes 
integrats a l‟àmbit de l‟Àrea.  

 
Àmbits de formació: 
  

 Gestió de recursos humans  
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 Organització del treball  

 Control pressupostari  

 Gestió de projectes  

 Gestió de la qualitat dels serveis  

 Habilitats directives  

 Gestió de la informació  

 Tecnologies de la informació i comunicació  

 Informàtica a nivell d'usuari: Word avançat, Excel avançat, Access inicial i avançat  

 Català  
 
Tractant-se del sistema de lliure designació no existeix barem de mèrits. 
 
Annex 4 
 
Identificació del lloc a proveir pel sistema de concurs de mèrits 
 

 Descripció del lloc: Administratiu/va de l‟Àrea de Serveis Personals 

 Número de llocs de treball:1 

 Lloc retributiu: C1 - Nivell complement destinació: 20 
 
Característiques del lloc  
 

 Àrea: Serveis Personals 

 Centre Treball: c/ Miquel Ricomà, 46, Granollers  

 Tipologia de jornada: l‟establerta a la normativa vigent 

 Funcions bàsiques assignades: Consulteu la relació de llocs de treball 
 
Requisits per participar  
 
A més dels requisits a què fan referència les Bases particulars de la convocatòria i la 
normativa d‟aplicació, es requereix: 
  

 Tenir qualsevol categoria del subgrup de classificació C1 (antic grup C)  
 
Mèrits  
 
a) Per estar desenvolupant activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 

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

 
L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de 
temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en 
aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i 
valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones 
aspirants. 
 
L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la 
categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i 
l'experiència adquirida, o fotocòpia del/s contracte/s de treball. 
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b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de 2 punts, a raó del barem 
següent: 

 

- 0,1 punts …………….. de 15 a 30 hores 

- 0,2 punts …………….. de 31 a 50 hores 

- 0,3 punts …………….. de 51 a 100 hores 

- 0,4 punts …………….. de 101 a 150 hores 

- 0,5 punts …………….. de 151 a 300 hores 

- 1 punt ………………… de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores 
o en crèdits. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits, quedarà a 
criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases. 

 
Annex 5 
 
Identificació del lloc a proveir pel sistema de concurs de mèrits 
 

 Descripció del lloc: Auxiliar administratiu de l‟Àrea de Polítiques Socials i d‟Igualtat 

 Número de llocs de treball:1 

 Lloc retributiu: C2 - Nivell complement destinació: 16  
Característiques del lloc  
 

 Àrea: Polítiques Socials i d‟Igualtat 

 Centre Treball: c/ Miquel Ricomà, 46, Granollers  

 Tipologia de jornada: l‟establerta a la normativa vigent 

 Funcions bàsiques assignades: Consulteu la relació de llocs de treball 
 
Requisits per participar  
 
A més dels requisits a què fan referència les Bases particulars de la convocatòria i la 
normativa d‟aplicació, es requereix: 
  

 Tenir qualsevol categoria del subgrup de classificació C2 (antic grup D)  
 
Mèrits 
  
a) Per estar desenvolupant activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 

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

 
L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de 
temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en 
aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i 
valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones 
aspirants. 
 
L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la 
categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i 
l'experiència adquirida, o fotocòpia del/s contracte/s de treball. 
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b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 

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

 

- 0,1 punts …………….. de 15 a 30 hores 

- 0,2 punts …………….. de 31 a 50 hores 

- 0,3 punts …………….. de 51 a 100 hores 

- 0,4 punts …………….. de 101 a 150 hores 

- 0,5 punts …………….. de 151 a 300 hores 

- 1 punt ………………… de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores 
o en crèdits. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits, quedarà a 
criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases. 

 
Annex 6 
 
Identificació del lloc a proveir pel sistema de concurs de mèrits 
 

 Descripció del lloc: Auxiliar administratiu/va de l‟Àrea de Medi Ambient i Territori. 

 Número de llocs de treball:1 

 Lloc retributiu: C2 - Nivell complement destinació: 14  
 
Característiques del lloc  
 

 Àrea: Medi Ambient i Territori 

 Centre Treball: c/ Miquel Ricomà, 46, Granollers  

 Tipologia de jornada: l‟establerta a la normativa vigent 

 Funcions bàsiques assignades: Consulteu la relació de llocs de treball 
 
Requisits per participar  
 
A més dels requisits a què fan referència les Bases particulars de la convocatòria i la 
normativa d‟aplicació, es requereix: 
  

 Tenir qualsevol categoria del subgrup de classificació C2 (antic grup D)  
 

Mèrits 
  
a) Per estar desenvolupant activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 

contingut professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça a la que s‟opta, a 
raó d‟1 punt per any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 punts. 
 
L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de 
temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en 
aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i 
valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones 
aspirants. 
 
L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la 
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categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i 
l'experiència adquirida, o fotocòpia del/s contracte/s de treball. 

 
b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 

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

 

- 0,1 punts …………….. de 15 a 30 hores 

- 0,2 punts …………….. de 31 a 50 hores 

- 0,3 punts …………….. de 51 a 100 hores 

- 0,4 punts …………….. de 101 a 150 hores 

- 0,5 punts …………….. de 151 a 300 hores 

- 1 punt ………………… de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores 
o en crèdits. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits, quedarà a 
criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 

puntuació mínima establerta a les bases. 
 

2. Donar publicitat interna d‟aquests acords.” 
 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

36. Dictamen d’aprovació de l’expedient número 22 de modificació del 
Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2011, en la seva 
modalitat de suplement de partides mitjançant baixes per anul·lació de 
partides. 

 
Llegit el dictamen de l‟Àrea de Personal i Hisenda, de 28 de setembre de 2011, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 4 d‟abril de 2011, la Gerència va dictar el Decret número 193, d‟aprovació de la 

liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l‟any 2010 
que conté la liquidació del pressupost corrent, la liquidació dels romanents 
incorporats d‟exercicis anteriors i la liquidació dels pressupost tancats. 
 

2. El 23 de setembre de 2011, el secretari accidental, senyor Jordi Vendrell i Ros ha 
subscrit la memòria per a la modificació de crèdits del pressupost general 
d‟ingressos i despeses de 2011, en la seva modalitat de baixes per anul·lació de 
partides per un import de cent disset amb cinc-cents divuit mil euros (117.500 €). 
 

3. El 23 de setembre de 2011, el cap de l‟Àrea de Medi Ambient i Territori, senyor 
Jaume Viure i Ribas ha subscrit la memòria per a la modificació de crèdits del 
pressupost general d‟ingressos i despeses de 2011, en la seva modalitat de baixes 
per anul·lació de partides per un import de set mil cinc-cents euros (7.500 €), 
finançat mitjançant romanent líquid de tresoreria. 
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4. El 27 de setembre de 2011, l‟interventor, senyor Francesc Aragón i Sánchez ha 
emès un informe favorable, per a l‟expedient número 22 de modificació de crèdits 
del pressupost general d‟ingressos i despeses de 2011, en la seva modalitat de 
baixes per anul·lació de partides per un import de cent vint-i-cinc mil euros 
(125.000 €). 

 
5. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L‟article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,  
 
2. L‟article 15 de les Bases d‟execució del pressupost general d‟ingressos i despeses 

de 2011, aprovades en sessió plenària de 17 de novembre de 2010, relatiu a la 
tramitació dels expedients de baixes per anul·lació. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l‟expedient de suplement de partides per baixes per anul·lació de partides 

del pressupost de despeses per un import total de cent vint-i-cinc mil euros 
(125.000 €), del pressupost general d‟ingressos i despeses de 2011, següent: 
 
 

 

Funcional Econòmic Descripció de la partida Import 

920.00 131.02 INDEMNITZACIONS     87.500,00 €  

920.00 160.00 ASEGURANCES SOCIALS     30.000,00 €  

150.00 227.06 ESTUDI IMPACTE MOBILITAT I PROPOSTES MILLORA ESTACIÓ        7.500,00 €  

Total major despesa     125.000,00 €  

    Funcional Econòmic Descripció de la partida  Import  

324.24 480.01 CURS ESCOLAR 2011-2012 - 125.000,00 €  

Total menor despesa   - 125.000,00 €  

 

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant edicte en el tauler d‟anuncis i en el Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l‟acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d‟un mes, comptat des de la finalització del 
període d‟exposició, per resoldre-les” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL, ESTUDIS I DESENVOLUPAMENT 
 
37. Donar compte del Decret de Presidència 37/2011, d’11 de juliol, en què es 

sol·licitava una pròrroga d’un conveni. 
 

L‟Àrea de Política Territorial, Estudis i Desenvolupament dóna compte al Ple, que en 
pren coneixement, del Decret de Presidència següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Presidència ha dictat el Decret de Presidència 37/2011, d‟11 de juliol, en què es 
sol·licitava una pròrroga 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.” 
 
 
38. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 196/2011, de 6 d'abril, 197/2011, de 6 d'abril, 271/2011, de 18 de maig, 309/2011, de 
20 de maig, 310/2011, de 20 de maig,d’aprovació de diversos contractes 

- 204/2011, d’11 d'abril, d’adjudicació d’un contracte  
- 215/2011, de 15 d'abril i 239/2011, de 2 de maig, d’aprovació de diversos plans de 

seguretat i salut  
- 270/2011, de 18 de maig, de modificació d’un contracte 
- 299/2011, de 19 de maig, 300/2011, de 19 de maig, 301/2011, de 19 de maig, 

d’aprovació de diversos convenis 
- 305/2011, de 19 maig, 306/2011, de 19 maig, d’aprovació de diverses còpies de la 

Memòria valorada de les actuacions complementàries  
- 332/2011, de 14 de juny, 334/2011, de 14 de juny, 335/2011, de 14 de juny, 

519/2011, de 21 de setembre, i 523/2011, de 21 de setembre, d’aprovació de 
certificacions d’obra 

- 399/2011, de 13 de juliol, d’aprovació de l’acord de finalització d’un contracte 

 
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: 
 
 

- 196/2011, de 6 d'abril, 197/2011, de 6 d'abril, 271/2011, de 18 de maig, 309/2011, de 
20 de maig, 310/2011, de 20 de maig,d‟aprovació de diversos contractes 



145 
 

- 204/2011, d‟11 d'abril, d‟adjudicació d‟un contracte  
- 215/2011, de 15 d'abril i 239/2011, de 2 de maig, d‟aprovació de diversos plans de 

seguretat i salut  
- 270/2011, de 18 de maig, de modificació d‟un contracte 
- 299/2011, de 19 de maig, 300/2011, de 19 de maig, 301/2011, de 19 de maig, 

d‟aprovació de diversos convenis 
- 305/2011, de 19 maig, 306/2011, de 19 maig, d‟aprovació de diverses còpies de la 

Memòria valorada de les actuacions complementàries  
- 332/2011, de 14 de juny, 334/2011, de 14 de juny, 335/2011, de 14 de juny, 519/2011, 

de 21 de setembre, i 523/2011, de 21 de setembre, d‟aprovació de certificacions d‟obra 
- 399/2011, de 13 de juliol, d‟aprovació de l‟acord de finalització d‟un contracte 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L‟article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s‟aprova el 
Text refós de la Llei de l‟organització comarcal del Catalunya. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat dels decrets de Gerència 
esmentats a la relació de fets.” 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
39. Donar compte del Decret de Presidència 28/2011, de 10 de maig, d’aprovació 

d’un conveni. 
 

L‟Àrea de Polítiques d‟Igualtat dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del 
Decret de Presidència següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Presidència ha dictat el Decret de Presidència 28/2011, de 10 de maig, d‟aprovació 
d‟un conveni. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L‟article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s‟aprova el 
Text refós de la Llei de l‟organització comarcal del Catalunya. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat dels Decret de Presidència 
esmentat a la relació de fets.” 
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ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 

40. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
- 230/2011, de 28 d'abril, d’aprovació d’un conveni 

- 453/2011, de 27 de juliol, d’autorització i disposició de despesa 
 
De baixa definitiva de SAD 
251/2011, de 5 de maig, SAD 29/21/2008; 284/2011, de 19 de maig, SAD 
18/005/2010; 311/2011,de 27 de maig, SAD 14/62/2010; 312/2011, de 27 de maig, 
SAD 14/052/2010; 313/2011, de 27 de maig, SAD 14/056/2010; 314/2011, de 27 de 
maig, SAD 14/036/2010; 315/2011, de 27 de maig, SAD 14/018/2010; 321/2011, de 
30 de maig, SAD 10/018/2010; 329/2011, de 8 de juny, SAD 29/003/2011; 339/2011, 
de 17 de juny, SAD 25/28/2008; 345/2011, de 21 de juny, SAD 18/050/2010; 
352/2011, de 27 de juny, SAD 07/002/2011; 354/2011, de 27 de juny, SAD 
29/024/2010; 355/2011, de 27 de juny, SAD 29/30/2009; 356/2011, de 27 de juny, 
SAD 29/15/2008; 357/2011, de 27 de juny, SAD 29/15/2010; 358/2011, de 27 de juny, 
SAD 29/020/2010; 402/2011, de 14 de juliol, SAD 14/002/2011; 408/2011, de 20 de 
juliol, SAD 29/007/2011; 420/2011, de 25 de juliol, SAD 34/13/2009; 421/2011, de 25 
de juliol, SAD 25/03/2009; 422/2011, de 25 de juliol, SAD 25/29/2009; 476/2011, de 2 
de setembre, SAD 29/005/2011; 477/2011, de 2 de setembre, SAD 29/008/2008; 
487/2011, de 9 de setembre, SAD 18/049/2010; 502/2011, de 16 de setembre, SAD 
29/017/2010; 503/2011, de 16 de setembre, SAD 29/022/2009; 504/2011, de 16 de 
setembre, SAD 07/10/2009; 505/2011, de 16 de setembre, SAD 34/001/2010 i 
509/2011, de 19 de setembre, SAD 39/001/2010 

 
De baixa temporal de SAD 
328/2011, de 8 de juny, SAD 18/029/2010; 343/2011, de 21 de juny, SAD 
18/021/2010; 353/2011, de 27 de juny, SAD 29/33/2009; 378/2011, de 1 de juliol, 
SAD 29/03/2010; 393/2011, de 11 de juliol de 2011, SAD18/048/2010; 395/2011, de 
11 de juliol de 2011, SAD08/005/2011; 406/2011, de 15 de juliol, SAD 18/14/2010; 
419/2011, de 25 de juliol, SAD 18/015/2010; 451/2011, de 27 de juliol, SAD 
18/035/2010; 461/2011, de 29 de juliol, SAD 41/005/2011; 462/2011, de 29 de juliol, 
SAD43/08/2008; 472/2011, d’1 de setembre, SAD 18/003/2011; 473/2011, de 2 de 
setembre, SAD 18/041/2010; 474/2011, de 2 de setembre, SAD 29/017/2010; 
475/2011, de 2 de setembre, SAD 29/006/2011 i 510/2011, de 19 de setembre, SAD 
11/007/2008 

 
De reactivació de SAD 
208/2011, 12 d'abril, SAD 29/17/2009; 212/2011, 14 d'abril, SAD 07/13/2009; 
484/2011, 9 de setembre, SAD 18/014/2010; 485/2011, 9 de setembre, SAD 
18/015/2010; 486/2011, 9 de setembre, SAD 18/041/2010; 489/2011, 9 de setembre, 
SAD 18/029/2010; 506/2011, 16 de setembre, SAD 41/01/2009 i 507/2011, 16 de 
setembre, SAD 43/08/2008 

 
De resolució de SAD 
203/2011, de 8 d'abril, SAD 11/003/2011; 210/2011, de14 d'abril, SAD 34/008/2011; 
222/2011, de 26 d'abril, SAD 25/003/2011; 229/2011, de 28 d'abril, SAD 
18/005/2011; 241/2011, de 2 de maig, SAD 14/001/2011; 253/2011, de 5 de maig, 
SAD 14/002/2011; 262/2011, d’11 de maig, SAD 10/001/2011; 269/2011, de 18 de 
maig, SAD 11/004/2011; 282/2011, de 19 de maig, SAD 29/011/2011; 283/2011, de 
19 de maig, SAD 41/003/2011; 316/2011, de 30 de maig, SAD 14/003/2011; 
317/2011, de 30 de maig, SAD 14/004/2011; 318/2011, de 30 de maig, SAD 
14/005/2011; 324/2011, d’1 de juny, SAD 25/004/2011; 325/2011, d’1 de juny, SAD 
25/007/2011; 342/2011, de 21 de juny, SAD 14/006/2011; 347/2011, de 22 de juny, 
SAD 41/005/2011; 381/2011, d’1 de juliol, SAD 25/009/2011; 418/2011, de 25 de 
juliol, SAD 29/013/2011; 469/2011, d’1 de setembre, SAD 11/005/2011; 470/2011, 
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d’1 de setembre, SAD 11/006/2011; 471/2011, d’1 de setembre, SAD 14/007/2011; 
481/2011, de 9 de setembre, SAD 18/006/2011; 482/2011, de 9 de setembre, SAD 
18/007/2011; 483/2011, de 9 de setembre, SAD 18/008/2011 i 520/2011, de 21 de 
setembre, SAD 14/008/2011 

 
De revisió de SAD 
211/2011, de 14 d'abril, SAD 07/17/2009; 213/2011, de 14 d'abril, SAD 07/09/2008; 
216/2011, de 15 d'abril, SAD 39/04/2010; 231/2011, de 28 d'abril, SAD 14/024/2010; 
240/2011, de 2 de maig, SAD 14/049/2010; 242/2011, de 2 de maig, SAD 25/33/2008; 
243/2011, de 2 de maig, SAD 25/10/2009; 244/2011, de 2 de maig, SAD 25/32/2008; 
245/2011, de 2 de maig, SAD 25/24/2008; 246/2011, de 2 de maig, SAD 25/24/2009; 
250/2011, de 5 de maig, SAD 29/010/2010; 252/2011, de 5 de maig, SAD 29/30/2009; 
279/2011, de 19 de maig, SAD 29/013/2010; 280/2011, de 19 de maig, SAD 
29/012/2010; 281/2011, de 19 de maig, SAD 29/08/2010; 319/2011, de 30 de maig, 
SAD 29/32/2008; 320/2011, de 30 de maig, SAD 39/005/2010; 322/2011, de 30 de 
maig, SAD 25/22/2009; 326/2011, de 1 de juny, SAD 25/04/2008 ;327/2011, de 8 de 
juny, SAD 29/025/2010; 330/2011, de 9 de juny, SAD 41/003/2010; 331/2011, de 9 de 
juny, SAD 41/004/2010; 336/2011, de 15 de juny, SAD 39/006/2010; 337/2011, de 15 
de juny, SAD 18/031/2010; 338/2011, de 17 de juny, SAD 11/002/2010; 344/2011, de 
21 de juny, SAD 18/049/2010; 346/2011, de 22 de juny, SAD 43/05/2008; 351/2011, 
de 27 de juny, SAD 34/004/2009; 379/2011, d’1 de juliol, SAD 29/19/2009; 380/2011, 
d’1 de juliol, SAD 29/016/2010; 386/2011, de 5 de juliol, SAD 29/38/2008; 387/2011, 
de 5 de juliol, SAD 29/17/2008; 397/2011, de 12 de juliol, SAD 07/005/2010; 
405/2011, de 15 de juliol, SAD 41/4/2010; 409/2011, de 20 de juliol, SAD 
29/022/2009; 417/2011, de 25 de juliol, SAD 29/018/2010; 456/2011, de 28 de juliol, 
SAD 18/003/2010; 457/2011, de 28 de juliol, SAD 11/004/2011; 458/2011, de 28 de 
juliol, SAD 11/001/2011; 463/2011, de 29 de juliol, SAD 29/017/2010; 499/2011, de 
15 de setembre, SAD 34/005/2010; 500/2011, de 15 de setembre, SAD 34/007/2010; 
508/2011, de 16 de setembre, SAD 14/024/2010; 521/2011, de 21 de setembre, SAD 
14/022/2010 i 522/2011, de 21 de setembre, SAD 41/001/2010 

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

- 230/2011, de 28 d'abril, d‟aprovació d‟un conveni 

- 453/2011, de 27 de juliol, d‟autorització i disposició de despesa 
 

- De baixa definitiva de SAD 
251/2011, de 5 de maig, SAD 29/21/2008; 284/2011, de 19 de maig, SAD 18/005/2010; 
311/2011,de 27 de maig, SAD 14/62/2010; 312/2011, de 27 de maig, SAD 
14/052/2010; 313/2011, de 27 de maig, SAD 14/056/2010; 314/2011, de 27 de maig, 
SAD 14/036/2010; 315/2011, de 27 de maig, SAD 14/018/2010; 321/2011, de 30 de 
maig, SAD 10/018/2010; 329/2011, de 8 de juny, SAD 29/003/2011; 339/2011, de 17 de 
juny, SAD 25/28/2008; 345/2011, de 21 de juny, SAD 18/050/2010; 352/2011, de 27 de 
juny, SAD 07/002/2011; 354/2011, de 27 de juny, SAD 29/024/2010; 355/2011, de 27 
de juny, SAD 29/30/2009; 356/2011, de 27 de juny, SAD 29/15/2008; 357/2011, de 27 
de juny, SAD 29/15/2010; 358/2011, de 27 de juny, SAD 29/020/2010; 402/2011, de 14 
de juliol, SAD 14/002/2011; 408/2011, de 20 de juliol, SAD 29/007/2011; 420/2011, de 
25 de juliol, SAD 34/13/2009; 421/2011, de 25 de juliol, SAD 25/03/2009; 422/2011, de 
25 de juliol, SAD 25/29/2009; 476/2011, de 2 de setembre, SAD 29/005/2011; 
477/2011, de 2 de setembre, SAD 29/008/2008; 487/2011, de 9 de setembre, SAD 
18/049/2010; 502/2011, de 16 de setembre, SAD 29/017/2010; 503/2011, de 16 de 
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setembre, SAD 29/022/2009; 504/2011, de 16 de setembre, SAD 07/10/2009; 
505/2011, de 16 de setembre, SAD 34/001/2010 i 509/2011, de 19 de setembre, SAD 
39/001/2010 

 
- De baixa temporal de SAD 

328/2011, de 8 de juny, SAD 18/029/2010; 343/2011, de 21 de juny, SAD 18/021/2010; 
353/2011, de 27 de juny, SAD 29/33/2009; 378/2011, de 1 de juliol, SAD 29/03/2010; 
393/2011, de 11 de juliol de 2011, SAD18/048/2010; 395/2011, de 11 de juliol de 2011, 
SAD08/005/2011; 406/2011, de 15 de juliol, SAD 18/14/2010; 419/2011, de 25 de juliol, 
SAD 18/015/2010; 451/2011, de 27 de juliol, SAD 18/035/2010; 461/2011, de 29 de 
juliol, SAD 41/005/2011; 462/2011, de 29 de juliol, SAD43/08/2008; 472/2011, d‟1 de 
setembre, SAD 18/003/2011; 473/2011, de 2 de setembre, SAD 18/041/2010; 
474/2011, de 2 de setembre, SAD 29/017/2010; 475/2011, de 2 de setembre, SAD 
29/006/2011 i 510/2011, de 19 de setembre, SAD 11/007/2008 

 
- De reactivació de SAD 

208/2011, 12 d'abril, SAD 29/17/2009; 212/2011, 14 d'abril, SAD 07/13/2009; 484/2011, 
9 de setembre, SAD 18/014/2010; 485/2011, 9 de setembre, SAD 18/015/2010; 
486/2011, 9 de setembre, SAD 18/041/2010; 489/2011, 9 de setembre, SAD 
18/029/2010; 506/2011, 16 de setembre, SAD 41/01/2009 i 507/2011, 16 de setembre, 
SAD 43/08/2008 

 
- De resolució de SAD 

203/2011, de 8 d'abril, SAD 11/003/2011; 210/2011, de14 d'abril, SAD 34/008/2011; 
222/2011, de 26 d'abril, SAD 25/003/2011; 229/2011, de 28 d'abril, SAD 18/005/2011; 
241/2011, de 2 de maig, SAD 14/001/2011; 253/2011, de 5 de maig, SAD 14/002/2011; 
262/2011, d‟11 de maig, SAD 10/001/2011; 269/2011, de 18 de maig, SAD 
11/004/2011; 282/2011, de 19 de maig, SAD 29/011/2011; 283/2011, de 19 de maig, 
SAD 41/003/2011; 316/2011, de 30 de maig, SAD 14/003/2011; 317/2011, de 30 de 
maig, SAD 14/004/2011; 318/2011, de 30 de maig, SAD 14/005/2011; 324/2011, d‟1 de 
juny, SAD 25/004/2011; 325/2011, d‟1 de juny, SAD 25/007/2011; 342/2011, de 21 de 
juny, SAD 14/006/2011; 347/2011, de 22 de juny, SAD 41/005/2011; 381/2011, d‟1 de 
juliol, SAD 25/009/2011; 418/2011, de 25 de juliol, SAD 29/013/2011; 469/2011, d‟1 de 
setembre, SAD 11/005/2011; 470/2011, d‟1 de setembre, SAD 11/006/2011; 471/2011, 
d‟1 de setembre, SAD 14/007/2011; 481/2011, de 9 de setembre, SAD 18/006/2011; 
482/2011, de 9 de setembre, SAD 18/007/2011; 483/2011, de 9 de setembre, SAD 
18/008/2011 i 520/2011, de 21 de setembre, SAD 14/008/2011 

 
- De revisió de SAD 

211/2011, de 14 d'abril, SAD 07/17/2009; 213/2011, de 14 d'abril, SAD 07/09/2008; 
216/2011, de 15 d'abril, SAD 39/04/2010; 231/2011, de 28 d'abril, SAD 14/024/2010; 
240/2011, de 2 de maig, SAD 14/049/2010; 242/2011, de 2 de maig, SAD 25/33/2008; 
243/2011, de 2 de maig, SAD 25/10/2009; 244/2011, de 2 de maig, SAD 25/32/2008; 
245/2011, de 2 de maig, SAD 25/24/2008; 246/2011, de 2 de maig, SAD 25/24/2009; 
250/2011, de 5 de maig, SAD 29/010/2010; 252/2011, de 5 de maig, SAD 29/30/2009; 
279/2011, de 19 de maig, SAD 29/013/2010; 280/2011, de 19 de maig, SAD 
29/012/2010; 281/2011, de 19 de maig, SAD 29/08/2010; 319/2011, de 30 de maig, 
SAD 29/32/2008; 320/2011, de 30 de maig, SAD 39/005/2010; 322/2011, de 30 de 
maig, SAD 25/22/2009; 326/2011, de 1 de juny, SAD 25/04/2008 ;327/2011, de 8 de 
juny, SAD 29/025/2010; 330/2011, de 9 de juny, SAD 41/003/2010; 331/2011, de 9 de 
juny, SAD 41/004/2010; 336/2011, de 15 de juny, SAD 39/006/2010; 337/2011, de 15 
de juny, SAD 18/031/2010; 338/2011, de 17 de juny, SAD 11/002/2010; 344/2011, de 
21 de juny, SAD 18/049/2010; 346/2011, de 22 de juny, SAD 43/05/2008; 351/2011, de 
27 de juny, SAD 34/004/2009; 379/2011, d‟1 de juliol, SAD 29/19/2009; 380/2011, d‟1 
de juliol, SAD 29/016/2010; 386/2011, de 5 de juliol, SAD 29/38/2008; 387/2011, de 5 
de juliol, SAD 29/17/2008; 397/2011, de 12 de juliol, SAD 07/005/2010; 405/2011, de 15 
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de juliol, SAD 41/4/2010; 409/2011, de 20 de juliol, SAD 29/022/2009; 417/2011, de 25 
de juliol, SAD 29/018/2010; 456/2011, de 28 de juliol, SAD 18/003/2010; 457/2011, de 
28 de juliol, SAD 11/004/2011; 458/2011, de 28 de juliol, SAD 11/001/2011; 463/2011, 
de 29 de juliol, SAD 29/017/2010; 499/2011, de 15 de setembre, SAD 34/005/2010; 
500/2011, de 15 de setembre, SAD 34/007/2010; 508/2011, de 16 de setembre, SAD 
14/024/2010; 521/2011, de 21 de setembre, SAD 14/022/2010 i 522/2011, de 21 de 
setembre, SAD 41/001/2010 

 
 
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 Gerència 
esmentats a la relació de fets.” 
 
 
41. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació del Servei d’ajuda a domicili amb l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès. 

 
Llegit el dictamen de l‟Àrea de Polítiques Socials, de 28 de setembre de 2011, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 de setembre de 2011, la senyora Montserrat Rossinés i Bayó, cap de l‟Àrea 

de Polítiques Socials, ha emès l‟informe següent:  
 
“El Consell Comarcal del Vallès Oriental gestiona des de l‟1 de març de 2008 el Servei 
d‟atenció domiciliària a diversos municipis de la comarca. Actualment el nombre de municipis 
gestionats és de 14. 
 
El juny de 2011, les Franqueses del Vallès va manifestar la voluntat d‟encarregar la gestió del 
SAD al Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
És per tot això que l‟Àrea de Polítiques Socials PROPOSA: 
 
L‟aprovació d‟un conveni per a la prestació del Servei d‟ajuda a domicili, com a marc de relació 
entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l‟Ajuntament de les Franqueses del Vallès i on 
es preveu, entre d‟altres, les obligacions de les parts i el règim econòmic. 
 
Es preveu un màxim de 1.000 hores de prestació pel servei de cura de la persona i de la llar. 
 
La vigència de l‟esmentat conveni és fins el 31 de desembre de 2011, amb la possibilitat de 
prorrogar-lo de forma expressa.” 
 
 

2. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 
membre no es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. L‟article 15.1 de la Llei 12/2007, d‟11 d‟octubre, de serveis socials, en endavant 

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

2. L‟article 16.2 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics s'organitzen 
territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el 
treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional 
necessari per al compliment de llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport 
tècnic i administratiu que s'estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics 
inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els 
serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
 

3. L‟article 17.i) de la LSS preveu que correspon als serveis socials bàsics la 
prestació de serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o 
de convivència. 
 

4. L‟article 20 de la LSS expressa que són prestacions del sistema públic de serveis 
socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, 
els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i 
que es destinen a complir les finalitats que estableix l' article 3 de la llei esmentada. 
Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, 
econòmiques o tecnològiques. 
 

5. El Decret 142/2010, d‟11 d‟octubre, pel qual s‟aprova la Cartera de Serveis Socials 
2010-2011, defineix la prestació com a garantida i descriu el Servei d‟ajuda a 
domicili com un conjunt organitzat i coordinat d‟accions que es realitzen 
bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions 
personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb 
dificultats de desenvolupament o d‟integració social o manca d‟autonomia 
personal.   
 

6. L‟article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 
següents: 

 
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats 

per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent. 

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si 
escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 
socials bàsics. 

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi 

dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb 
l'Administració de la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, 
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d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent. 
g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les 

funcions d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 
h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en 

matèria de serveis socials. 
j) Coordinar els 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. 

k)  Les que els atribueixen les lleis. 
 

L‟apartat segon de l‟article 31 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. 

 
7. L‟article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la 

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

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

 
8. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d‟11 d‟octubre, de serveis 

socials, disposa que mentre no s‟aprovi l‟organització territorial de Catalunya, les 
administracions locals i les administracions supramunicipals poden assumir les 
funcions que la llei atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s‟han de 
respectar les competències que els ajuntaments i els consells comarcals tenien 
assumides en el moment de l‟entrada en vigor de la llei. 

 
9. L‟article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s‟aprova la 

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

10. L‟annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s‟aprova la 
refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, 
de 20 d‟abril, en matèria d‟assistència i serveis socials, sota la rúbrica delimitació 
de les àrees bàsiques de serveis socials, estableix com a sector comarcal de 
serveis socials Vallès Oriental les següents àrees:  
 

I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de 
Granollers. 

II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de 
Mollet del Vallès. 
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III. Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al 
conjunt de municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 

 
11. L‟article 15 del Decret esmentat preveu com a funcions que es desenvolupen a 

l‟àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials d‟atenció 
primària, la seva zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i gestió dels 
serveis socials d‟atenció primària, mitjançant un o més equips multiprofessionals. 

 
12. L‟article 26.1 del Decret esmentat estableix que correspon als consells comarcals 

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

 
13. L‟article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l‟atenció social primària 

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

 
14. L‟article 62 de la Llei 12/2007, d‟11 d‟octubre, preveu que els ajuntaments i 

l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials 
bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei 
d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens 
perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, 
l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels 
serveis d'ajuda a domicili. 
 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i 
la Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal 
amb la corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta 
aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis 
socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de 
teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada 
àrea bàsica de serveis socials. 

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

entre el Departament de Benestar Social i Família i el CONSELL COMARCAL, en 
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, subscrit el 
24 de juliol de 2008, el qual preveu la signatura de protocols addicionals anuals.  

 
El protocol addicional per a l‟any 2011 al contracte programa 2008-2011 ha estat 
subscrit el 29 de juliol de 2011.  
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16. El reglament del servei públic d‟Ajuda a Domicili aprovat provisionalment pel Ple 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 13 d‟abril de 2011, el qual va quedar 
aprovat definitivament en no haver-s‟hi presentat reclamacions ni al·legacions en el 
període d‟informació pública.  
 
L‟esmentat Reglament ha estat publicat sense errors en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona el 27 de juliol de 2011. 

 
17. El contracte de prestació del servei públic servei d‟atenció domiciliària formalitzat el 

27 de maig de 2010 entre el CONSELL COMARCAL i Treballadors Familiars Nova 
Gent, SCCL i SERSA, Serveis Socials i Administratius, SCCL, Unió Temporal 
d‟Empreses Llei 18/1982 número 1. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d‟un conveni amb l‟Ajuntament de les 

Franqueses del Vallès per a la prestació del servei de cura de la persona i de la llar 
del Servei d‟ajuda a domicili, d‟acord amb el redactat següent:  

 
REUNITS 

 
D‟una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l‟altra, el senyor Francesc Colomé i Tenas, alcalde de l‟Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès, assistit pel secretari de la corporació, el senyor Lluís Muñoz i Lloret. 
 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l‟article 13 del Text refós de la 
Llei de l‟organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 
2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
L‟alcalde en virtut del que disposa l‟article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de 
les bases del règim local i l‟article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els secretaris també 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 
 
 

EXPOSEN 
 

I. L'Administració de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals 
estableixen convenis de cooperació per tal d'estendre de manera progressiva la 



154 
 

cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública, així com la 
coordinació, la cooperació financera i la cooperació tècnica d'acord amb les determina-
cions de la Cartera de Serveis Socials corresponent. 
 

II. L‟objecte d‟aquesta cooperació és el de facilitar: 
 

a) La sostenibilitat i la millora dels serveis socials bàsics mitjançant l'estabilitat en la 
cooperació financera per part de la Generalitat envers el manteniment dels serveis i 
la millora econòmica dels serveis traspassats i el compromís de la corporació local 
pel que fa al finançament, el desplegament i la millora dels serveis socials de la 
seva competència. 

 
b) L'adaptació al marc general i als objectius de la planificació general vigent en 

matèria de serveis socials de la Generalitat de Catalunya de la programació 
territorial en matèria de serveis socials de l'àrea bàsica establerta, que en funció de 
les seves competències realitza la corporació local. 

 
c) L'adaptació dels serveis socials bàsics a les singularitats i les característiques del 

seu territori, i a les demandes dels seus ciutadans, així com a les noves necessitats 
emergents. 

 
d) La cooperació tècnica entre la Generalitat de Catalunya i la corporació local en 

matèria de serveis socials bàsics pel que fa a sistemes d'informació, procediments, 
suport tècnic, millora de l'eficàcia i l'eficiència i formació dels professionals. 
 

III. L‟Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en endavant l‟AJUNTAMENT, en sessió 
plenària de ______ de  ___________ de 2011, ha aprovat la formalització d‟aquest 
conveni. 
 

IV. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, en 
sessió plenària de ____ de __________ de 2011, ha aprovat el contingut i la signatura 
d‟aquest conveni.  

 
V. L‟AJUNTAMENT no té subscrit cap contracte administratiu ni de cap altra naturalesa 

del qual es derivin per al CONSELL COMARCAL obligacions de cap tipus per raó 
d‟aquesta conveni.  

 
VI. El CONSELL COMARCAL i l‟AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni 

per regular la prestació del servei de cura de la persona i de la llar del servei d‟ajuda a 
domicili, que subjecten en les següents 

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
 

I. L‟article 15.1 de la Llei 12/2007, d‟11 d‟octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 
estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de xarxa per a 
treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els actors que 
intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials bàsics 
i en serveis socials especialitzats. 

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

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

III. L‟article 17.i) de la LSS preveu que correspon als serveis socials bàsics la prestació de 
serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència. 
 

IV. L‟article 20 de la LSS expressa que són prestacions del sistema públic de serveis 
socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els 
mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es 
destinen a complir les finalitats que estableix l' article 3 de la llei esmentada. Les 
prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, econòmiques 
o tecnològiques. 
 

V. El Decret 142/2010, d‟11 d‟octubre, pel qual s‟aprova la Cartera de Serveis Socials 
2010-2011, defineix la prestació com a garantida i descriu el Servei d‟ajuda a domicili 
com un conjunt organitzat i coordinat d‟accions que es realitzen bàsicament a la llar de 
la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i 
suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o 
d‟integració social o manca d‟autonomia personal.   
 

VI. L‟article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 
següents: 

 
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per 

altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent. 

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si 
escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 
socials bàsics. 

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels 

serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració 
de la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la 
Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent. 

g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions 
d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en 

matèria de serveis socials. 
j) Coordinar els 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. 

k)  Les que els atribueixen les lleis. 
 

VII. L‟apartat segon de l‟article 31 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. 

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

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

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

 
IX. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d‟11 d‟octubre, de serveis socials, 

disposa que mentre no s‟aprovi l‟organització territorial de Catalunya, les 
administracions locals i les administracions supramunicipals poden assumir les 
funcions que la llei atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s‟han de 
respectar les competències que els ajuntaments i els consells comarcals tenien 
assumides en el moment de l‟entrada en vigor de la llei. 

 
X. L‟article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s‟aprova la 

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

XI. L‟annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s‟aprova la refosa 
de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 
d‟abril, en matèria d‟assistència i serveis socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees 
bàsiques de serveis socials, estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès 
Oriental les següents àrees:  
 

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

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

de municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 
 

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

 
XIII. L‟article 26.1 del Decret esmentat estableix que correspon als consells comarcals 

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

 
XIV. L‟article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l‟atenció social primària disposa 

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

 
XV. L‟article 62 de la Llei 12/2007, d‟11 d‟octubre, preveu que els ajuntaments i 

l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials 
bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei 
d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici 
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que els serveis socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o 
usuària pot haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda 
a domicili. 
 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la 
Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la 
corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta aportació no pot 
ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels 
programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i la 
Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials. 

 
Actualment, el finançament de la Generalitat es vehicula per mitjà del contracte 
programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el CONSELL COMARCAL, en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al benestar social, subscrit el 24 de juliol de 
2008, el qual preveu la signatura de protocols addicionals anuals.  

 
El protocol addicional per a l‟any 2011 al contracte programa 2008-2011 ha estat 
subscrit el 29 de juliol de 2011.  
 
La Generalitat de Catalunya distribueix els recursos entre el denominat SAD Social i el 
SAD Dependència. 

 
XVI. En relació amb el SAD Social, el protocol addicional al contracte programa 2008-2011 

preveu per a l‟Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental 57.394 hores. La 
Generalitat de Catalunya ha fixat per aquest concepte un finançament de deu euros 
amb setanta-dos cèntims (10,72 €) per hora.  

 
L‟import finançat per la Generalitat que correspon a cada municipi de l‟Àrea bàsica de 
serveis socials Resta del Vallès Oriental resulta de l‟execució de les operacions 
següents: 
 
[A x (B/C)] x D 
 
Els paràmetres són:  
 
A = número d‟habitants del municipi.  

 
B = número total d‟hores finançades per la Generalitat a l‟Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental. 
 
C= número d‟habitants del conjunt dels municipis de l‟Àrea bàsica de serveis socials 
Resta del Vallès Oriental. 
 
D = Import fixat per la Generalitat com el 66% del preu/hora del servei d‟ajuda a 
domicili.  

 
Als efectes d‟aquesta operació el número d‟habitants és el que resulta de la revisió del 
padró municipal d‟habitants aprovat per cada ajuntament amb referència a l‟1 de gener 
de cada any. 

 
 

XVII. En relació amb el Sad Dependència, l‟import anual que finança la Generalitat resta 
condicionat a les hores prescrites en els Programes individuals d‟atenció i és el resultat 
de multiplicar el preu/hora corresponen al 66% del cost de l‟hora del servei d‟ajuda a 
domicili que determina la Generalitat pel nombre d‟hores de Sad Dependència 



158 
 

prestades en el municipi. El protocol addicional al contracte programa 2008-2011 fixa 
per aquest concepte un finançament de deu euros amb setanta-dos cèntims (10,72 €) 
per hora i preveu per a tota l‟Àrea basica de serveis socials Resta del Vallès Oriental un 
total de 61.193 hores. 

 
XVIII. El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 13 d‟abril de 2011 va aprovar 

l‟establiment del serveu públic Servei d‟ajuda a domicili. El reglament del servei públic 
d‟Ajuda a Domicili, en endavant el REGLAMENT, ha estat publicat sense errors en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 27 de juliol de 2011. 

 
XIX. L‟article 4.1 del REGLAMENT defineix el servei bàsic d‟ajuda a domicili:  

 
“El servei bàsic d’ajuda a domicili és el conjunt d’actuacions que configuren el nivell 
mínim d’atenció a la persona que es presta en el seu domicili. Aquestes actuacions 
tenen caràcter assistencial, preventiu, socioeducatiu  per persones i nuclis familiars i de 
suport a les persones cuidadores no professionals. Està contingut dins del pla d ’atenció 
social i comprèn el servei de cura de la persona i de la llar i/o el servei de neteja de la 
llar.” 
 

XX. L‟article 4.1.2 del REGLAMENT defineix el servei de cura de la persona i de la llar:  
 
“El servei de cura de la persona i de la llar inclou les actuacions de caràcter personal i 
les actuacions de suport a altres persones cuidadores no professionals. 
 
Comprèn les activitats i tasques que fonamentalment recauen sobre les persones 
usuàries i que s’adrecen a promoure i mantenir la seva autonomia personal, a fomentar 
hàbits adequats de conducta i a adquirir habilitats bàsiques pel desenvolupament 
personal en el domicili i en la seva relació amb la comunitat. 
 
En forma part l’atenció personal, com a ara la higiene i la cura personal, l’alimentació, 
el suport al seguiment mèdic i la presa de la medicació, les mobilitzacions, els 
acompanyaments fora del domicili, el suport emocional o el suport administratiu i de 
l’economia domèstica. 
 
També en forma part l’aprenentatge d’hàbits, com ara l’afavoriment de l’auto-cura, el 
manteniment de la llar, la socialització, el suport en tasques d’atenció, 
l’acompanyament i cura a menors, la preparació del menjar en el domicili, les compres 
domèstiques i en general tots aquells que fomentin el desenvolupament i autonomia 
personal.  
 
Formen part d’aquesta categoria les actuacions de suport a les persones cuidadores no 
professionals, les quals constitueixen la xarxa natural d’atenció a les persones 
beneficiàries del servei. Són actuacions adreçades a millorar les capacitats de cura i a 
prevenir situacions d’esgotament emocional, com ara l’assessorament, el suport en la 
utilització de tècniques i eines d’atenció a la persona o el suport emocional.” 

 
XXI. L‟article 11 del REGLAMENT estableix que el servei d‟ajuda a domicili es gestiona de 

forma indirecta i corresponen al CONSELL COMARCAL les funcions de coordinació, 
seguiment, supervisió i avaluació. 
 
Treballadors Familiars Nova Gent, SCCL i SERSA, Serveis Socials i Administratius, 
SCCL, Unió Temporal d‟Empreses Llei 18/1982 número 1 presten el servei d‟atenció 
domiciliària d‟acord amb el contracte formalitzat el 27 de maig de 2010.  
 
El preu/hora que consta en aquest contracte pel servei de cura de la persona i de la llar 
és de 15 euros, IVA exclòs, en horari ordinari i de 17,15 euros, IVA exclòs, en horari 
extraordinari. 
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D‟acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d‟establir 
aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents 
 
 

PACTES 
 

CAPÍTOL 1. OBJECTE 
 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte: 
 

a) La regulació de les competències atribuïdes al CONSELL COMARCAL i a 
l‟AJUNTAMENT per la Llei 12/2007, d‟11 d‟octubre, de serveis socials, 
relacionades al pacte segon.  

 
b) La regulació de la gestió i la prestació del servei de cura de la persona i de la llar 

per part del CONSELL COMARCAL al municipi de les Franqueses del Vallès, 
d‟acord amb el REGLAMENT.  

 
c) La regulació de la col·laboració de l‟AJUNTAMENT en la gestió i la prestació del 

servei, la determinació del finançament i l‟establiment de les obligacions de les 
parts. 

 
 

CAPÍTOL 2. ABAST DE LA REGULACIÓ 
 
 
Segon. Abast de la regulació 

 
1. En relació amb el servei bàsic d‟ajuda a domicili, el CONSELL COMARCAL gestiona i 

presta del servei de cura de la persona i de la llar.  
 
Als efectes d‟aquest conveni, s‟entén com a servei bàsic d‟ajuda a domicili i  servei de 
cura de la persona i de la llar allò que preveu respectivament l‟art. 4.1 i  4.1.2 del 
REGLAMENT. 
 

2. El CONSELL COMARCAL establirà l‟ordenança reguladora del copagament que imposi 
l‟obligació de satisfer un preu públic per a la prestació del Servei d‟ajuda a domicili a 
l‟empara del previst a l‟article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l‟article 12 de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l‟Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència i l‟article 31 de la Llei 12/2007, d‟11 d‟ octubre, 
de Serveis Socials a Catalunya.  

 
3. Amb la formalització d‟aquest conveni el municipi de les Franqueses del Vallès passa a 

formar part de l‟àmbit territorial del servei d‟ajuda a domicili del Vallès Oriental als 
efectes de l‟article 2.4 del REGLAMENT, i l‟AJUNTAMENT resta sotmès al 
REGLAMENT en tot el seu contingut.  

 
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s‟obliga a: 
 
a) Prestar el servei de cura de la persona i de la llar en el municipi de les Franqueses del 

Vallès. El nombre d‟hores màximes d‟aquest servei que presti el CONSELL 
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COMARCAL en aquest municipi des de l‟inici de la prestació fins al 31 de desembre de 
2011 és de 1000 hores. 
 
En cas de pròrroga d‟aquest conveni,  el nombre d‟hores màximes a prestar s‟estableix 
mitjançant protocol addicional d‟acord amb les previsions del pacte 7.2.  

 
b) Informar trimestralment a l‟AJUNTAMENT sobre l‟estoc d‟hores que li resten per 

exhaurir les hores màximes contractades. 
 

c) Posar a disposició de l‟AJUNTAMENT la documentació necessària per a la gestió de 
les sol·licituds de prestació del servei. 
 

d) Disposar d‟un sistema de gestió informatitzada adreçat a la gestió del Servei d‟ajuda a 
domicili que permeti a l‟AJUNTAMENT introduir i validar les dades de la sol·licitud, els 
instruments de valoració, el pla d‟atenció social i les corresponents revisions, 
interrupcions, baixes temporals i extincions del servei. 

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

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

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

 
a) Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el Servei 

d‟ajuda a domicili que li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL en el seu municipi i a 
acreditar aquesta circumstància al CONSELL COMARCAL. 
 

b) Pagar al CONSELL COMARCAL les hores contractades del servei d‟acord amb les 
previsions d‟aquest conveni.  
 

c) Valorar i tramitar les sol·licituds del servei d‟ajuda a domicili per determinar la idoneïtat 
de la prestació d‟acord amb allò que preveu el REGLAMENT amb expressa subjecció a 
les normes establertes per a la valoració, l‟aplicació de les intensitats i la determinació 
del nivell de risc.  
 

d) Formular el pla d‟atenció social individual, familiar o convivencial d‟acord amb el 
REGLAMENT. 
 

e) Revisar la prestació del servei d‟ajuda a domicili d‟acord amb el REGLAMENT. 
 

f) Informar al CONSELL COMARCAL les interrupcions del servei i notificar les baixes 
temporals i les causes d‟extinció d‟acord amb el REGLAMENT. 
 

g) Fer ús del sistema de gestió informatitzada del CONSELL COMARCAL adreçat a la 
gestió del Servei d‟ajuda a domicili. 
 

h) Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d‟acord amb la 
normativa de protecció de dades per a la prestació del servei d‟ajuda a domicili. 
 

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

j) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se‟l requereixi en 
relació amb la prestació del servei.  
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k) Comprovar el compliment i efectivitat de les condicions o requisits determinants per a 

l‟atorgament del servei. 
 

l) Sotmetre‟s a les actuacions de comprovació que respecte a la gestió del servei  pugui 
efectuar el CONSELL COMARCAL.  

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

servei d‟acord amb les previsions de la Llei  orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat 
mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i complir les obligacions que li 
corresponguin com a encarregat del fitxer. L‟encarregat del tractament i tot el seu 
personal resten sotmesos a aquesta normativa.  
 

n) Certificar les dades de convivència i empadronament dels possibles beneficiaris del 
Servei d‟ajuda a domicili, sempre que el CONSELL COMARCAL ho sol·liciti, d‟acord 
amb les previsions de l‟article 53.2 del Reial decret 1690/1986, d‟11 de juliol, pel qual 
s‟aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
 

o) Complir totes les altres obligacions que resultin d‟aquest conveni i del REGLAMENT en 
relació amb la gestió i prestació del servei. 

 
 

CAPÍTOL 3. RÈGIM ECONÒMIC 
 
 

Cinquè.  Fons de sosteniment i desenvolupament del servei públic d’ajuda a domicili 
 
1. El Fons de sosteniment i desenvolupament del servei públic d‟ajuda a domicili s‟ha de 

vincular a la promoció del funcionament d‟aquest.  Aquest fons finança les actuacions i 
conceptes següents:  
 
a) Prestació del servei.  

 
b) Despeses de personal 

 
c) Manteniment i millora del sistema de gestió informatitzada. 

 
d) Despeses de gestió i de personal.  

 
 
 
 
2. L‟import que l‟AJUNTAMENT ha de satisfer al CONSELL COMARCAL és el resultat de 

l‟execució de les operacions següents:   
 
    

 

 
Els paràmetres són: 

 
1. I =  Import que l‟AJUNTAMENT ha de satisfer al CONSELL COMARCAL pel servei 

de cura de la persona i de la llar prestat pel CONSELL COMARCAL fins al 31 de 
desembre de 2011. 
 

2. A = Nombre d‟hores del servei de cura de la persona i de llar prestades pel 
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CONSELL COMARCAL fins al 31 de desembre de 2011. 
 

3. B = Preu/hora del servei de cura de la persona i de la llar que satisfà per aquest 
concepte el CONSELL COMARCAL.  
 

4. C = Preu/hora del servei de cura de la persona i de la llar, iva exclòs, establert com 
a tipus de licitació en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen 
la contractació del servei públic d‟atenció domiciliària per part del CONSELL 
COMARCAL. 
 

5. D = Correspon al 9,89% en concepte de quota de participació del Fons de 
sosteniment i desenvolupament del servei públic d‟ajuda a domicili.  
 

6. FG = correspon a l‟import que finança la Generalitat pels conceptes de Sad Social i 
Sad Dependència calculat de forma proporcional en relació amb l‟import anual que 
finança la Generalitat pel concepte de Sad Social i segons el nombre d‟hores 
prescrites en els Programes individuals d‟atenció pel Sad dependència, sobre el 
període comprès entre l‟inici de prestació del servei en el municipi de les 
Franqueses del Vallès i el 31 de desembre de 2011. 
 

3. Pel cas que es prorrogués el contracte, les parts acordaran de nou mitjançant un 
protocol addicional el règim econòmic a aplicar i el nombre d‟hores màximes de 
prestació del servei. 
 

4. Els ingressos de dret públic i de dret privat de què pugui nodrir-se el CONSELL 
COMARCAL o l‟AJUNTAMENT per raó de les competències delegades i dels serveis 
que presti finançaran també aquest fons de sosteniment i desenvolupament del servei 
públic d‟ajuda a domicili. 

 
 

Sisè. Pagament 
 
1. L‟AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL l‟import que resulta del pacte 5.2 

d‟aquest conveni en la forma i termini que estableix la disposició transitòria vuitena de 
la Llei 30/2007, de 30 d‟octubre de 2010, de contractes del sector públic, en relació 
amb l‟article 200.4 de l‟esmentat text legal, prèvia liquidació del servei efectuada pel 
CONSELL COMARCAL. 

 
2. En tot els casos, l‟AJUNTAMENT s‟ha de fer càrrec dels interessos de demora i/o de 

les despeses financeres i/o de finançament que li ocasioni al CONSELL COMARCAL 
els possibles retards en el pagament del servei.  
 

3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l‟expedient de compensació, de conformitat amb el 
que preveu la legislació vigent, quan l‟AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l‟objecte d‟aquest conveni. 

 
Setè. Actualització del nombre màxim d’hores a prestar 
 
1. L‟AJUNTAMENT, previ acord de l‟òrgan competent, pot encarregar més hores de les 

màximes previstes mitjançant encàrrec adreçat al CONSELL COMARCAL. El 
CONSELL COMARCAL pot denegar aquest increment per cas d‟impagament o quan 
aquest increment sigui incompatible amb la llei.  
 

2. En cas de pròrroga d‟aquest conveni, les parts, abans del 31 de desembre de cada 
any, han d‟haver acordat mitjançant la signatura d‟un protocol addicional el nombre 
d‟hores màximes dels serveis a prestar en la propera anualitat.  
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Vuitè. Subrogació del personal  
 
1. Per raó d‟aquest conveni no es produeix subrogació de personal de cap tipus.  

 
2. Correspondrà a l‟Ajuntament fer-se càrrec de tots els conceptes que puguin ocasionar-

se en aquest sentit si per qualsevol motiu el contractista del servei públic ha d‟assumir 
la relació d‟empresari vers el personal.  

 
 

CAPÍTOL 4. PARTICIPACIÓ 
 

Novè. Comissió de seguiment 
 
1. L‟AJUNTAMENT participa en el servei i les altres actuacions mitjançant una comissió 

integrada pel regidor o tècnic en qui delegui, de l‟àrea dels quals estigui adscrit el 
servei objecte d‟aquest conveni.  

 
2. També en forma part el president del CONSELL COMARCAL que la presideix, o el 

conseller o consellera comarcal o tècnic de l‟àrea en qui delegui.  
 
 

CAPÍTOL 5. VIGÈNCIA I JURISDICCIÓ 
 

Desè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des del 3 d‟octubre de 2011 fins al 31 de desembre de 2011.  
 

2. Nogensmenys, aquest conveni pot ser prorrogat per períodes d‟un any  mitjançant 
acord exprés de les parts.  
 

3. Aquest conveni s‟haurà de revisar un cop el CONSELL COMARCAL hagi aprovat 
l‟ordenança reguladora del copagament del Servei d‟ajuda a domicili.  

 
Onzè.  Extinció 
 
Les causes d‟extinció del conveni són les següents: 
  

a) L‟acord entre les parts. 
b) La supressió del Servei d‟ajuda a domicili. 
c) La denúncia unilateral del conveni amb sis mesos d‟antelació.  
d) La demora en el pagament per part de l‟AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 

tindrà dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin 
originat com a conseqüència d‟això.  

e) El compliment del període de vigència. 
f) L‟incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol 

de les parts. 
 

Dotzè. Jurisdicció  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d‟aquest conveni 
seran de coneixement i competència de l‟ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
  
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva 
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen en dos exemplars al lloc i data que figuren 
a l‟encapçalament. 
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2. Notificar aquest acord a l‟Ajuntament de les Franqueses del Vallès.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
42. Donar compte dels decrets de Presidència 30/2011, de18 de maig, 31/2011, de 

18 de maig, 38/2011, de 11 de juliol, i 55/2011, de 25 de juliol, d’aprovació de 
diversos convenis. 

 
L‟Àrea de Promoció Econòmica dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels 
decrets de Presidència següents: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Presidència ha dictat els decrets 30/2011, de18 de maig, 31/2011, de 18 de maig, 
38/2011, de 11 de juliol, i 55/2011, de 25 de juliol, 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.” 
 

 
43. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

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

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

236/2011, de 29 d'abril, 265/2011, de 16 de maig, d’aprovació de diversos 
expedients ordinaris de contractació i convocar la corresponent licitació  

- 273/2011, de 18 de maig, 274/2011, de 19 de maig, 366/2011, de 28 de juny i 
407/2011, de 19 de juliol, d’aprovació de diversos convenis 

- 288/2011, de 19 de maig, 289/2011, de 19 de maig, 290/2011, de 19 de maig i 
291/2011, de 19 de maig, d’adjudicació d’adjudicació de diversos contractes  

- 303/2011, de 19 de maig, d’autorització i disposició de despesa  

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

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

- 227/2011, de 27 d'abril, d‟aprovació d'un contracte privat 
- 233/2011, de 29 d'abril, 234/2011, de 29 d‟abril, 235/2011, de 29 d'abril de 2011, 

236/2011, de 29 d'abril, 265/2011, de 16 de maig, d‟aprovació de diversos expedients 
ordinaris de contractació i convocar la corresponent licitació  

- 273/2011, de 18 de maig, 274/2011, de 19 de maig, 366/2011, de 28 de juny i 
407/2011, de 19 de juliol, d‟aprovació de diversos convenis 

- 288/2011, de 19 de maig, 289/2011, de 19 de maig, 290/2011, de 19 de maig i 
291/2011, de 19 de maig, d‟adjudicació d‟adjudicació de diversos contractes  

- 303/2011, de 19 de maig, d‟autorització i disposició de despesa  

 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
L‟article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s‟aprova el 
Text refós de la Llei de l‟organització comarcal del Catalunya. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat dels decrets de Gerència 
esmentats a la relació de fets.” 
 
 
ÀREA DE SALUT PÚBLICA 
 
44. Donar compte del Decret de Gerència 295/2011, de 19 de maig, d’aprovació 

d’un conveni. 
 

L‟Àrea de salut Pública dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de 
Gerència següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
La Gerència ha dictat el Decret 295/2011, de 19 de maig, d‟aprovació d‟un conveni. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L‟article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s‟aprova el 
Text refós de la Llei de l‟organització comarcal del Catalunya. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat del Decret de Gerència 
esmentat a la relació de fets.” 
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45. Donar compte de la baixa dels ajuntaments de Cànoves i Samalús i la Roca 

del Vallès en el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia. 
 
Es dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de la baixa dels ajuntaments de 
Cànoves i Samalús i la Roca del Vallès en el Centre d‟Acollida d‟Animals Domèstics de 
Companyia. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 25 de novembre de 2010, el Ple de l‟Ajuntament de Cànoves i Samalús va 
acordar la sol·licitud de baixa del Centre d‟acollida d‟animals domèstics de 
companyia. En relació amb això, el 10 d‟agost de 2011 s‟ha publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona l‟anunci següent:  
 
“D’acord amb l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, es fa 
pública la revocació de la delegació de competències atorgada al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental pel Ple de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús de 25 
de març de 2004 en el sentit següent:  

 
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.  
 

Així mateix, es fa pública la finalització del conveni establert amb l’Ajuntament de 
Cànoves i Samalús per a la prestació del servei públic comarcal Centre d’Acollida 
d’Animals Domèstics de Companyia que s’ha extingit l’11 de juliol de 2011.” 

 
2. El 25 de maig de 2011, registre d‟entrada número 4014, la senyora Dolors Melero 

Guirao, secretària de l‟Ajuntament de la Roca del Vallès, ens ha notificat l‟acord del 
Ple de 5 de maig de 2011 en què s‟acorda denunciar el conveni de delegació de 
competències per a la prestació del servei públic aprovat pel Ple el 5 de febrer de 
2004. D‟acord amb la previsió de l‟article 15.c) del conveni, la seva vigència s‟extén 
fins al 25 de novembre de 2011. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El pacte 15.c) del conveni de col·laboració de delegació de competències per a la 

prestació del servei públic comarcal Centre d‟acollida d‟animals domèstics de 
companyia estableix com a causa d‟extinció la denúncia unilateral amb sis mesos 
d‟antelació. 

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

aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que 
correspon al ple exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis 
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i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans 
comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar-se per assabentat de les baixes dels ajuntaments 
de Cànoves i Samalús i la Roca del Vallès en el Centre d‟acollida d‟animals domèstics 
de companyia.” 
 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 
 
46. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 260/2011, de 10 de maig, de tramitació del document comptable ADOP-J a nom de 
PC Componentes y Multimedia i Fill Soft, SL 

- 276/2011, de 19 de maig, 277/2011, de 19 de maig i 525/2011, de 21 de setembre, 
d’aprovació de diversos contractes  

 
L‟Àrea de Societat del Coneixement dóna compte al Ple, que en pren coneixement, 
dels decrets de Gerència següents: 
 
 “RELACIÓ DE FETS 
 
La Gerència ha dictat els decrets següents: 
 

- 260/2011, de 10 de maig, de tramitació del document comptable ADOP-J a nom de PC 
Componentes y Multimedia i Fill Soft, SL 
 

- 276/2011, de 19 de maig, 277/2011, de 19 de maig i 525/2011, de 21 de setembre, 
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.” 
 
 
47. Dictamen d’aprovació del Reglament dels usos i tractaments de les claus del 

personal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

Llegit el dictamen de l‟Àrea de Personal i Hisenda, de 28 de setembre de 2011, que és 
el que segueix: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
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1. La generalització en l‟accés a les noves tecnologies, així com la importància 

creixent d‟aquestes tecnologies en el desenvolupament de la feina diària ha 
provocat un important increment en la generació i utilització de claus o codis 
d‟accés, tant a espais físics com a espais electrònics, mitjançant les quals es té i es 
dóna accés a un volum important d‟informació de les entitats amb les quals 
s‟interactua, en general, i del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en particular. 

 
2. El 28 de setembre de 2011 s‟ha celebrat la Comissió Informativa del Ple i cap 

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

 
1. L‟article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de bases del règim local, en endavant 

LBRL, estableix que les administracions públiques territorials, dintre de l‟àmbit de 
les seves competències, els correspon, entre d‟altres, la potestat reglamentària i 
d‟autoorganització. 

 
L‟apartat segon d‟aquest mateix article disposa que aquesta previsió serà aplicable 
també a les comarques. 

 
2. L‟article 4 del Reglament d‟obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 

mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que  
 

3. L‟article 14 del Text refós de la Llei de l‟organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que és 
competència del Ple, entre d‟altres, l‟aprovació del reglament orgànic i les 
ordenances. 
 

4. Els articles 63 a 66 de la LBRL i l‟article 178 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d‟abril, pel que fa al procediment d‟aprovació de les ordenances i el reglaments. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar inicialment el Reglament dels usos i tractaments de les claus del personal 

del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d‟acord amb el redactat següent: 
 
PREÀMBUL 
 
La generalització en l‟accés a les noves tecnologies, així com la importància creixent 
d‟aquestes tecnologies en el desenvolupament de la feina diària ha provocat un important 
increment en la generació i utilització de claus o codis d‟accés, tant en espais físics com en 
espais electrònics, mitjançant les quals es té i es dóna accés a un volum important 
d‟informació de les entitats amb les quals s‟interactua, en general, i del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, en particular. 
 
Article 1. Objecte i fonament 
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1. L‟objecte d‟aquest reglament és regular la creació del registre de claus d‟accés 

informàtic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, així com la creació, l‟ús i la 
revocació d‟aquestes claus, per tal de garantir la màxima seguretat jurídica en l‟activitat 
diària del personal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, dels seus càrrecs electes i 
de la resta d‟entitats o persones físiques externes que hagin de tenir accés per raó de 
les activitats encarregades. 

 
2. Aquest reglament es dicta a l‟empara de la potestat d‟autoorganització de les 

administracions locals reconeguda a les lleis, de la potestat de desplegament 
reglamentària i en virtut del que disposa l‟article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, l‟article 32 de la Llei 26/2010, de 3 d‟agost, de procediment 
administratiu de Catalunya i l‟article 70 bis 3r de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
mesures per a la modernització del govern local. 

 
Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu 
 
Queden subjectes al règim d‟accés i utilització previst per aquest reglament tot el personal 
directament depenent del Consell Comarcal, ja sigui mitjançant qualsevol tipus de relació. 
 
Així mateix, també resta subjecte a les previsions d‟aquest reglament el personal electe del 
Consell Comarcal i tota persona aliena a la corporació que hagi de tenir-hi accés per al 
desenvolupament de qualsevol tipus d‟encàrrec o col·laboració. 
 
Article 3. Àmbit d’aplicació objectiu 
 
L‟àmbit d‟aplicació objectiu d‟aquest reglament és qualsevol clau o codi d‟accés a equips 
informàtics, correu electrònic, terminals telefònics, plataformes electròniques, edificis 
administratius, programes informàtics, pàgines web, certificats digitals o d‟altres, necessari 
per al desenvolupament de la tasca encomanada pel Consell Comarcal, que hagi lliurat el 
Consell Comarcal o que l‟hagi obtingut  la persona usuària, així com qualsevol altre clau o 
codi d‟accés que existeixi en la data d‟aprovació d‟aquest reglament o que es pugui generar 
en el futur. 
 
 
Article 4. Perfils 
 
Per a la gestió de les claus d‟accés es creen els perfils de gestió següents: 

 
a) Autoritat de gestió 
b) Administrador de claus 
c) Usuari 

 
Article 5. Autoritat de gestió 
 
1. El gerent del Consell Comarcal és l‟autoritat de gestió als efectes d‟aquest reglament. 

Nogensmenys, pot encarregar aquesta funció al titular de l‟Àrea a la qual estigui adscrit 
l‟administrador de claus. 
 

2. L‟autoritat de gestió exerceix la màxima responsabilitat sobre el registre de claus 
d‟accés informàtic, amb competències per autoritzar la incorporació, cancel·lació i 
revocació de claus, i també per incloure-hi qualsevol altra modificació que sigui 
necessària. 
 

3. Les funcions d‟aquesta figura respecte al registre de claus d‟accés informàtic són: 
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a) Custodiar i administrar el registre de claus d‟accés. 
b) Donar autorització per crear, revocar o cancel·lar les claus d‟accés informàtic, tant 

d‟ofici com prèvia sol·licitud de la persona usuària. 
 
Article 6. Administrador de claus 
 
1. L‟administrador de claus és el Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

 
2. Les funcions de l‟administrador de claus són: 

 
a) Executar les instruccions de creació, cancel·lació o revocació de claus d‟accés 

informàtic donades per l‟autoritat de gestió. 
b) Actualitzar el registre de claus d‟accés. 
c) Vetllar per la màxima actualització del contingut del registre de claus d‟accés 

informàtic. 
d) Elaborar els informes estadístics anuals sobre el volum de claus d‟accés 

generades i cancel·lades, així com el grau de compliment de les previsions 
d‟aquest reglament. 

 
Article 7. Usuari de claus 
 
1. L‟usuari és la persona que utilitza les claus d‟accés informàtic. 

 
2. L‟usuari ha de: 

 
a) Utilitzar les claus d‟accés de les quals sigui titular, únicament i exclusivament per al 

desenvolupament de les funcions que li són pròpies en la seva relació amb el 
Consell Comarcal. 

b) Mantenir la confidencialitat en la custòdia i la utilització de les claus d‟accés. 
c) Comunicar a l‟administrador de claus les claus d‟accés de les quals sigui titular per 

raó de la seva relació amb el Consell Comarcal. 
 
Article 8. Normes d’utilització 
 
1. Com a principi d‟actuació general, la utilització de les claus d‟accés informàtic 

regulades per aquest reglament ha d‟estar inspirada pels principis de confidencialitat, 
seguretat i responsabilitat, ja que contenen informació confidencial. 
 

2. Les claus d‟accés informàtic regulades s‟han d‟utilitzar únicament i exclusivament per al 
compliment de les tasques relacionades o encomanades pel Consell Comarcal, i se‟n 
prohibeix expressament l‟ús per a finalitats personals. 
 

3. Queden expressament prohibides les actuacions següents: 
 
a) Revelar les claus d‟accés informàtic a persones diferents de l‟autoritat de gestió i 

l‟administrador de claus. 
b) Escriure les claus d‟accés informàtic fora de les plataformes que els són pròpies. 

 
Article 9. Registre de claus d’accés informàtic 
 
El registre de claus d‟accés informàtic incorpora la informació de cadascuna de les claus 
relacionades següent: 

 
- Nom i cognoms de la persona usuària 
- Àrea funcional d‟adscripció de la persona usuària 
- Eina o espai al qual dóna accés 
- Funcionalitats de la clau d‟accés 
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- Data d‟alta 
- Termini de vigència, si és el cas 
- Data de revocació 
- Observacions 

 
Article 10. Infraccions  
 
Són infraccions de les normes d‟aquest reglament les següents: 
 

a) Crear claus d‟accés informàtic sense l‟autorització de l‟autoritat de gestió. 
b) Gestionar claus sense posar-ho en coneixement de l‟autoritat de gestió o de 

l‟administrador de claus. 
c) Incomplir les normes d‟accés i d‟utilització de les claus esmentades a l‟article 

precedent. 
 
Article 11. Sancions 
 
L‟incompliment de les normes i instruccions previstes en aquest reglament pot comportar la 
revocació de claus d‟accés informàtic, sens perjudici de la possibilitat d‟iniciar un 
procediment sancionador, disciplinari en els termes previstos al títol setè la Llei 7/2007, de 
12 d‟abril, de l‟Estatut bàsic de l‟empleat públic, així com els corresponents expedients per 
depurar responsabilitats civils o penals, si és el cas. 
 
 
Disposició final 
 
Aquest Reglament, un cop aprovat definitivament, entrarà en vigor als quinze dies següents 
al de la seva publicació íntegra en el Butlletí oficial de la província de Barcelona i, en allò 
que no hi estigui previst, es regirà per la normativa vigent en aquesta matèria.  

 

2. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies, a 
comptar des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i disposar l‟exposició al tauler d‟anuncis, a efectes de 
presentació d‟al·legacions i suggeriments. Un cor transcorregut el termini 
d‟informació pública sense la presentació de cap al·legació s‟elevarà l‟acord a 
definitiu al BOPB amb la corresponent ressenya al DOGC.” 
 

El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
48. Moció sobre el finançament de les administracions locals. 

 
El senyor president proposa al Ple l‟aprovació de la Moció, que també es va exposar al 
Consell d‟Alcaldes i a la Comissió Informativa, i que és la següent: 
. 
 
Moció sobre el finançament de les administracions locals. 
 
 
La situació econòmica i financera del món local de Catalunya és més que preocupant 
per al conjunt d‟alcaldes i alcaldesses i del territori. A la manca de model de 
finançament local que el municipalisme reclama fa anys s‟han sumat noves decisions 
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de les administracions de Catalunya i de l‟Estat que comprometen, encara més, la 
capacitat dels municipis per fer front a les seves obligacions i a les necessitats dels 
seus veïns i veïnes.   
 
Una situació que s‟agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les 
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més 
propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment – els 
anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, representen un 30% del 
pressupost anual - i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats. 
 
En els 43 municipis de la nostra comarca, on hi viu una població de gairebé 400.000 
persones, també s‟ha donat aquesta situació. Durant l‟última dècada el conjunt de 
pobles i ciutats vallesans, igual que a la resta de Catalunya, han anat assumint més 
feina, més obligacions, davant d‟unes necessitats concretes de la ciutadania que s‟han 
anat incrementant. Els governs locals han passat a canalitzar un nombre creixent de 
demandes polítiques i socials, el que els ha obligat a oferir noves respostes, a partir 
d‟abordar nous serveis, per tal de fer front als nous problemes de la societat i 
esdevenint  actors principals de decisions que afectaran la qualitat de vida de la 
ciutadania. Tota aquesta situació s‟ha anat conformant sense resoldre la qüestió del 
dèficit de finançament que han patit i segueixen patint els nostres ajuntaments. 
 
A la situació precària de les finances municipals s‟han sumat els últims mesos la 
reclamació per part de l‟Estat de la devolució de les transferències de més que va 
atorgar a compte als municipis els anys 2008 i 2009, per causa d‟una previsió errònia 
feta pel mateix Estat i que va ser superior a la real. Ara, l‟Estat reclama als 
ajuntaments 3.731 milions d‟euros, quan aquests diners ja s‟han invertit i ho fa en la 
pitjor situació financera del municipalisme democràtic. 
D‟altra banda, el món local estem rebent constants notícies de retallades en els serveis 
públics per part de la Generalitat i també de reducció de les aportacions que el govern 
de Catalunya farà per al manteniment de serveis com les escoles bressol públiques o 
les escoles municipals de música, transport escolar i d‟altres . Decisions que, 
indubtablement, afectaran de ple les administracions locals, que han d‟afrontar, com a 
administracions més properes, les situacions creades i que es creïn en un futur arran 
d‟aquestes decisions. Cal tenir en compte, també, que algunes d‟aquestes retallades 
encara no concretades en termes econòmics es fan amb caràcter retroactiu a principi 
d‟any, la qual cosa comporta una afectació de la despesa corrent ordinària i un 
transvasament directe de l‟endeutament de la Generalitat als ajuntaments que, a hores 
d‟ara, no poden repercutir aquests dèficits dels serveis afectats als usuaris atès que 
aquest ja s‟ha efectuat. A tot plegat cal sumar l‟important deute que la Generalitat 
manté a dia d‟avui amb el món local..  
Ens trobem, doncs, davant d‟un context global en el qual els municipis no podem 
continuar complint amb les obligacions que se‟ns plantegen i on correm el risc que les 
tensions pressupostàries que ja s‟estan vivint en alguns ajuntaments s‟estenguin de 
forma generalitzada.  
 
És per això que s‟acorda proposar a la Generalitat un Acord per l‟estabilitat econòmica 
dels Ajuntaments catalans. Un acord que hauria de gestar-se urgentment i definir 
actuacions concretes i immediates, el qual hauria d‟incorporar els següents continguts: 
 
a. Fixar el calendari pel pagament del deute de la Generalitat amb el món local, 

integrant al conjunt de les conselleries i dels seus organismes dependents. 
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b. Demanar a la Generalitat l‟increment dels recursos que destina i transfereix al món 
local, i que aquests siguin incondicionals.  
 

c. Garantir el manteniment de l‟aportació econòmica del govern de la Generalitat 
derivat d‟acords i convenis, que afecti al desenvolupament de competències 
municipals i, especialment, en matèria social i educativa. En aquest sentit, caldria 
que totes les retallades pressupostàries s‟integressin en un sol paquet per tal que 
els Ajuntaments puguem fer una previsió i no anar rebent les notícies de les 
retallades que afecten els serveis municipals d‟una en una, amb la dificultat de 
gestió que això comporta. Així mateix, exigim que en cap cas les retallades no 
haurien d‟efectuar-se en serveis ja prestats pels Ajuntaments i, per aquest motiu, 
no podem acceptar cap disminució de les aportacions que afecten a les escoles 
bressol, les escoles de música, d‟art i dansa, i els serveis de benestar social.  
 

d. Aquests ajustaments s‟haurien de produir amb caràcter de futur facilitant la 
previsió de control de la despesa en els consistoris.  
 

e. El compromís, no només del Govern de la Generalitat sinó també dels grups 
parlamentaris, de la revisió d‟aquelles lleis que comportin un esforç econòmic 
difícil d‟assumir avui per al món local i tal com s‟estableix a l‟Estatut d‟Autonomia 
de Catalunya, i al mateix temps, evitar que es facin noves normatives que 
comportin nous esforços pressupostaris afegits pels ens locals.   
 

f. Demanar a la Generalitat la convocatòria de la comissió bilateral Generalitat-ens 
locals per avançar en el compliment de les disposicions estatutàries en matèria de 
finançament local previstes a l‟Estatut. Això ha de comportar fixar un calendari i 
una metodologia de treball acordada entre les dues administracions per a la 
redacció de la Llei de Finançament Local catalana, la constitució del Consell de 
Governs Locals, i iniciar l‟estudi i revisió de tota la normativa sectorial que impliqui 
competències impròpies i que actualment no van acompanyades del seu preceptiu 
finançament 

 
El Ple aprova la Moció per assentiment dels 32 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

49. Precs i preguntes 
 
No se‟n fa cap. 
 
S‟aixeca la sessió a les dinou hores i quinze 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      José Orive Vélez                  
Secretari accidental     President 


