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ACTA DEL PLE 

 
 

Identificació de la sessió: 
 
Núm.:  5/2012 
Caràcter: Ordinari 
Data:  3 d’octubre de 2012 
Inici:   19:05 h 
Final:  19:47 h 
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 Calvo i Casadesús, vicepresidenta cinquena i 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 
Montserrat Cots i Álvarez 
Joaquim Ferriol i Tarafa 
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 
Pau Olóndriz de Moragas 
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 
Jordi Xena i Ibàñez 
 
També hi assisteixen: 
 
Ignasi Valls i Vilaró, gerent 



2 

Francesc Aragón Sánchez, interventor 
Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 
 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Daniel Cortés i Martín, vicepresident primer 
Miquel Estapé i Valls 
José Santiago i Ariza 
 
 

 
S’inicia la sessió a les dinou hores i cinc minuts amb el següent ordre del dia: 
 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 18 de juliol de 2012. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Presa de possessió del senyor Jordi Xena i Ibàñez com a conseller comarcal. 

 
3. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

 
- 78/2012, de 18 de juliol i 84/2012, de 26 de juliol, de delegació de les funcions de Presidència 
- 79/2012, de 18 de juliol, de nomenament d’una consellera 

 
4. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
 

- 444/2012, de 13 de setembre, d’atorgament d'una aportació 
- 462/2012, de 14 de setembre, d’aprovació d’un conveni 

 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
5. Donar compte del Decret de Gerència 414/2012, de 27 de juliol, d’aprovació d’un 

conveni. 
 
 
 
ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
6. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
 

- 354/2012, de 4 de juliol; 355/2012, de 4 de juliol i 365/2012, de 10 de juliol, de justificació de 
diverses despeses 

- 368/2012, d’11 de juliol, d’adjudicació d’un contracte administratiu 
- 370/2012, de 12 de juliol, i 373/2012, de 12 de juliol, d’atorgament de diversos ajuts 
- 374/2012, de 13 de juliol, d’aprovació d’una pròrroga d’un conveni 
- 415/2012, de 27 de juliol, de deixar sense efectes un Decret de la Gerència 
- 436/2012, de 13 de setembre; 437/2012, de 13 de setembre; 438/2012, de 13 de setembre; 

439/2012, de 13 de setembre; 440/2012, de 13 de setembre; 441/2012, de 13 de setembre; 
442/2012, de 13 de setembre; 443/2012, de 13 de setembre; 445/2012, de 13 de setembre; 
446/2012, de 13 de setembre; 447/2012, de 13 de setembre; 448/2012, de 13 de setembre; 
449/2012, de 13 de setembre; 450/2012, de 13 de setembre;451/2012, de 14 de setembre; 
452/2012, de 14 de setembre; 453/2012, de 14 de setembre; 454/2012, de 14 de setembre; 
455/2012, de 14 de setembre; 461/2012, de 14 de setembre; 463/2012, de 14 de setembre; 
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464/2012, de 14 de setembre i 465/2012, de 14 de setembre, d’aprovació de diverses pròrrogues 
de contractes. 

 
 
ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS 
 
7. Donar compte del Decret de Presidència 76/2012, de 12 de juliol, de designació de 

membres d’un comitè d’experts. 
 

8. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
 

- 390/2012, de 19 de juliol, d’atorgament d’una subvenció 
- 434/2012, de 6 de setembre, d’acceptació de la renúncia d’una subvenció 

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

 
- 80/2012, de 20 de juliol, 81/2012, de 20 de juliol i 83/2012, de 25 de juliol, de 

reconeixements de triennis 
- 85/2012, d’1 d’agost, de retenció de salaris 
- 88/2012, de 12 de setembre, d’atorgament d’assistència tècnica 

 
10. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
 

- 356/2012, de 4 de juliol; 400/2012, de 24 de juliol i 430/2012, de 30 d'agost, de modificació del 
pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2012 

- 371/2012, de 12 de juliol; 372/2012, de 12 de juliol; 378/2012, de 16 de juliol; 381/2012, de 17 de 
juliol; 386/2012, de 18 de juliol i 392/2012, de 20 de juliol, d’autoritzar, disposar i obligar diverses 
despeses 

- 379/2012, de 17 de juliol i 422/2012, de 30 de juliol, d’aprovació de diverses relacions de 
propostes de despesa 

- 380/2012, de 17 de juliol i 423/2012, de 30 de juliol, d’aprovació de diverses relacions de factures 
- 396/2012, de 23 de juliol i 397/2012, de 23 de juliol, de contestació diligència d'embargament 
- 357/2012, de 5 de juliol, d’atorgament d'un contracte 
- 391/2012, de 19 de juliol, de reducció de jornada d’un treballador. 
- 398/2012, de 23 de juliol, de rescabalament de despeses 
- 399/2012, de 24 de juliol i 401/2012, de 24 de juliol, d’atorgament de permis sense retribució 
- 403/2012, de 25 de juliol i 421/2012, de 30 de juliol, de prendre coneixement de diversos acords 
- 413/2012, de 27 de juliol, d’aprovació d’una liquidació mensual 
- 416/2012, de 27 de juliol i 427/2012, de 2 d'agost, d’aprovació de pòlisses d’assegurances 
- 425/2012, de 31 de juliol, de denegació de dies d'assumptes propis 
- 431/2012, de 4 de setembre, d’extinció d’un contracte 
- 432/2012, de 5 de setembre, de justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Gerència   
- 435/2012, de 12 de setembre, d’ampliació de la dedicació d'un funcionari interi. 

 

 
11. Dictamen d’aprovació del compte general de l’any 2011. 

  
12. Dictamen d’aprovació de l’expedient número 17 de modificació de crèdits del 

Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2012, en la seva modalitat 
de suplement de crèdit. 
 

13. Dictamen d’aprovació d’unes bases per a la provisió de llocs de treball. 
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ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESTUDIS 
 
14. Donar compte del Decret de Presidència 86/2012, de 5 de setembre, d’aprovació 

d’un conveni. 
 

15. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
 

- 382/2012, de 17 de juliol, de denegació d’una sol·licitud. 
- 383/2012, de 17 de juliol, d’adjudicació d’un contracte administratiu. 
- 384/2012, de 17 de juliol, i 404/2012, de 26 de juliol de nomenament de director d’obra i 

coordinadora de seguretat i salut d’una obra. 
- 385/2012, de 18 de juliol, d’aprovació d’un conveni. 
- 417/2012, de 27 de juliol, d’aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres de millora 

energètica de les façanes a la seu del Consell Comarcal. 
- 428/2012, de 2 d'agost, d’atorgament d’un contracte. 

 
16. Dictamen d’aprovació de la modificació del conveni amb l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya relatiu al servei d’assessorament sobre el deute hipotecari. 
 
17. Dictamen d’acceptació de l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència 

tècnica amb l’Ajuntament de Castellcir. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
18. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 367/2012, de 10 de juliol, de cessió de crèdit 
- 424/2012, de 31 de juliol, d’adjudicació de diversos contractes 
- 426/2012, de 31 de juliol, d’aprovació de resolució d’un contracte 

 
- De baixa definitiva de SAD 

358/2012, de 5 de juliol, SAD 41/002/2012; 359/2012, de 5 de juliol, SAD 41/005/2008; 364/2012, 
de 9 de juliol, SAD 29/014/2011; 366/2012, de 10 de juliol, SAD 10/004/2010; 376/2012, de 16 de 
juliol, SAD 34/006/2008; 377/2012, de 16 de juliol, SAD 07/003/2012; 387/2012, de 19 de juliol, 
SAD 07/007/2010; 418/2012, de 30 de juliol, SAD 18/006/2010; 419/2012, de 30 de juliol, SAD 
18/040/2010; 429/2012, de 2 d'agost, SAD 13/003/2012; 458/2012, de 14 de setembre, SAD 
25/001/2009; 459/2012, de 14 de setembre, SAD 25/004/2012 i 460/2012, de 14 de setembre, 
SAD 10/016/2010 

 
- De baixa temporal de SAD 

388/2012, de 19 de juliol, SAD 29/028/2008 i 420/2012, SAD 25/010/2008 
 

- De resolució de SAD 
375/2012, de 16 de juliol, SAD 13/002/2012; 394/2012, de 23 de juliol, SAD 25/008/2012; 
395/2012, de 23 de juliol, SAD 25/009/2012; 407/2012, de 27 de juliol, SAD 13/003/2012; 
408/2012, de 27 de juliol, SAD 13/004/2012; 409/2012, de 27 de juliol, SAD 13/005/2012; 
410/2012, de 27 de juliol, SAD 13/006/2012; 433/2012, de 5 de setembre, SAD 10/002/2012; 
456/2012, de 14 de setembre, SAD 25/010/2012; 457/2012, de 14 de setembre, SAD 
25/011/2012 i 466/2012, de 18 de setembre, SAD 29/007/2012 

 
- De revisió de SAD 

360/2012, de 5 de juliol, SAD 29/013/2011; 361/2012, de 5 de juliol, SAD 29/028/2008; 362/2012, 
de 5 de juliol, SAD 29/032/2009; 363/2012, de 5 de juliol, SAD 29/017/2008; 389/2012, de 19 de 
juliol, SAD 29/024/2008; 393/2012, de 20 de juliol, SAD 18/032/2010; 411/2012, de 27 de juliol, 
SAD 07/005/2010 i 412/2012, de 27 de juliol, SAD 07/008/2008 



5 

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

- 369/2012, d’11 de juliol i 402/2012, de 25 de juliol, d’aprovació de diversos convenis 
- 405/2012, de 26 de juliol i 406/2012, d’aprovació de diversos contractes 

 

 
ÀREA DE TURISME 
 
20. Donar compte del Decret de Presidència 87/2012, de 5 de setembre, d’aprovació 

d’un conveni. 
 
 
21. Moció per d’adherir-se a l’Associació de municipis per a la independència. (*) 
 
22. Moció de suport a la iniciativa legislativa popular per la regulació de la dació en 

pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social. 
 

23. Moció per la modificació de les plusvàlues als afectats per processos de 
desnonament d’habitatges de primera residència. 

 
24. Moció en contra de la proposta d’increment del 70% de la tarifa de 

subministrament d’aigua d’ATLL. 
 

 
25. Precs i preguntes. 
 
 

 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 18 de juliol de 2012. 
  
Vista l’acta de la sessió de 18 de juliol de 2012, s’aprova PER UNANIMITAT dels 29 
membres assistents, essent 32 de dret i 33 de fet. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Presa de possessió del senyor Jordi Xena i Ibàñez com a conseller comarcal. 

 
El senyor Jordi Xena i Ibáñez fa lliurament de la credencial de conseller comarcal del 
Vallès Oriental que li havia estat estesa per la Junta Electoral Central, d’acord amb el 
que disposa l’article 206 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral 
general.  
 
A continuació presta promesa d'acatament a la Constitució i a l'Estatut de Catalunya, 
de conformitat amb l'article 108.6 de la Llei orgànica de 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general, en relació amb el Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual 
s’estableix la fórmula de jurament de càrrecs i funcions públiques:  
 
El senyor secretari li pregunta "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, 
complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller o de consellera del Consell 
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Comarcal del Vallès Oriental, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució i 
l'Estatut d’Autonomia de Catalunya". 
 
El senyor Jordi Xena i Ibáñez contesta: Sí, ho prometo. 
 
A continuació el senyor president li fa entrega de la insignia i li dona la benvinguda al 
Consell Comarcal. 

 
 

3. Donar compte dels decrets de Presidència següents. 
-  78/2012, de 18 de juliol i 84/2012, de 26 de juliol, de delegació de les funcions de 

Presidència 
- 79/2012, de 18 de juliol, de nomenament d’una consellera 

 

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

- 78/2012, de 18 de juliol i 84/2012, de 26 de juliol, de delegació de les funcions de Presidència 
- 79/2012, de 18 de juliol, de nomenament d’una consellera 

 
El senyor José Maria Moya i Losilla s’incorpora a la sessió. 
 
 
4. Donar compte dels decrets de Gerència següents. 

- 444/2012, de 13 de setembre, d’atorgament d'una aportació 
- 462/2012, de 14 de setembre, d’aprovació d’un conveni 

 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència 
següents: 
 

- 444/2012, de 13 de setembre, d’atorgament d'una aportació 
- 462/2012, de 14 de setembre, d’aprovació d’un conveni 

 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
5. Donar compte del Decret de Gerència 414/2012, de 27 de juliol, d’aprovació 

d’un conveni. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Gerència 
414/2012, de 27 de juliol, d’aprovació d’un conveni. 
 
 
ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
6. Donar compte dels decrets de Gerència següents. 

- 354/2012, de 4 de juliol; 355/2012, de 4 de juliol i 365/2012, de 10 de juliol, de justificació de 
diverses despeses 

- 368/2012, d’11 de juliol, d’adjudicació d’un contracte administratiu 
- 370/2012, de 12 de juliol, i 373/2012, de 12 de juliol, d’atorgament de diversos ajuts 
- 374/2012, de 13 de juliol, d’aprovació d’una pròrroga d’un conveni 
- 415/2012, de 27 de juliol, de deixar sense efectes un Decret de la Gerència 
- 436/2012, de 13 de setembre; 437/2012, de 13 de setembre; 438/2012, de 13 de setembre; 

439/2012, de 13 de setembre; 440/2012, de 13 de setembre; 441/2012, de 13 de setembre; 
442/2012, de 13 de setembre; 443/2012, de 13 de setembre; 445/2012, de 13 de setembre; 
446/2012, de 13 de setembre; 447/2012, de 13 de setembre; 448/2012, de 13 de setembre; 
449/2012, de 13 de setembre; 450/2012, de 13 de setembre;451/2012, de 14 de setembre; 
452/2012, de 14 de setembre; 453/2012, de 14 de setembre; 454/2012, de 14 de setembre; 
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455/2012, de 14 de setembre; 461/2012, de 14 de setembre; 463/2012, de 14 de setembre; 
464/2012, de 14 de setembre i 465/2012, de 14 de setembre, d’aprovació de diverses 
pròrrogues de contractes. 

 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència 
següents: 
 

- 354/2012, de 4 de juliol; 355/2012, de 4 de juliol i 365/2012, de 10 de juliol, de justificació de 
diverses despeses 

- 368/2012, d’11 de juliol, d’adjudicació d’un contracte administratiu 
- 370/2012, de 12 de juliol, i 373/2012, de 12 de juliol, d’atorgament de diversos ajuts 
- 374/2012, de 13 de juliol, d’aprovació d’una pròrroga d’un conveni 
- 415/2012, de 27 de juliol, de deixar sense efectes un Decret de la Gerència 
- 436/2012, de 13 de setembre; 437/2012, de 13 de setembre; 438/2012, de 13 de setembre; 

439/2012, de 13 de setembre; 440/2012, de 13 de setembre; 441/2012, de 13 de setembre; 
442/2012, de 13 de setembre; 443/2012, de 13 de setembre; 445/2012, de 13 de setembre; 
446/2012, de 13 de setembre; 447/2012, de 13 de setembre; 448/2012, de 13 de setembre; 
449/2012, de 13 de setembre; 450/2012, de 13 de setembre;451/2012, de 14 de setembre; 
452/2012, de 14 de setembre; 453/2012, de 14 de setembre; 454/2012, de 14 de setembre; 
455/2012, de 14 de setembre; 461/2012, de 14 de setembre; 463/2012, de 14 de setembre; 
464/2012, de 14 de setembre i 465/2012, de 14 de setembre, d’aprovació de diverses pròrrogues 
de contractes. 

 
 
ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS 
 
7. Donar compte del Decret de Presidència 76/2012, de 12 de juliol, de 

designació de membres d’un comitè d’experts 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Presidència 
76/2012, de 12 de juliol, de designació de membres d’un comitè d’experts. 
 
 
8. Donar compte dels decrets de Gerència següents. 

- 390/2012, de 19 de juliol, d’atorgament d’una subvenció 
- 434/2012, de 6 de setembre, d’acceptació de la renúncia d’una subvenció 

  
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència 
següents: 
 

- 390/2012, de 19 de juliol, d’atorgament d’una subvenció 
- 434/2012, de 6 de setembre, d’acceptació de la renúncia d’una subvenció 

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

- 80/2012, de 20 de juliol, 81/2012, de 20 de juliol i 83/2012, de 25 de juliol, de 
reconeixements de triennis 

- 85/2012, d’1 d’agost, de retenció de salaris 
- 88/2012, de 12 de setembre, d’atorgament d’assistència tècnica 

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

- 80/2012, de 20 de juliol, 81/2012, de 20 de juliol i 83/2012, de 25 de juliol, de 
reconeixements de triennis 

- 85/2012, d’1 d’agost, de retenció de salaris 
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- 88/2012, de 12 de setembre, d’atorgament d’assistència tècnica 

 
 
10. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 356/2012, de 4 de juliol; 400/2012, de 24 de juliol i 430/2012, de 30 d'agost, de modificació 
del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2012 

- 371/2012, de 12 de juliol; 372/2012, de 12 de juliol; 378/2012, de 16 de juliol; 381/2012, de 17 
de juliol; 386/2012, de 18 de juliol i 392/2012, de 20 de juliol, d’autoritzar, disposar i obligar 
diverses despeses 

- 379/2012, de 17 de juliol i 422/2012, de 30 de juliol, d’aprovació de diverses relacions de 
propostes de despesa 

- 380/2012, de 17 de juliol i 423/2012, de 30 de juliol, d’aprovació de diverses relacions de 
factures 

- 396/2012, de 23 de juliol i 397/2012, de 23 de juliol, de contestació diligència 
d'embargament 

- 357/2012, de 5 de juliol, d’atorgament d'un contracte 
- 391/2012, de 19 de juliol, de reducció de jornada d’un treballador. 
- 398/2012, de 23 de juliol, de rescabalament de despeses 
- 399/2012, de 24 de juliol i 401/2012, de 24 de juliol, d’atorgament de permis sense 

retribució 
- 403/2012, de 25 de juliol i 421/2012, de 30 de juliol, de prendre coneixement de diversos 

acords 
- 413/2012, de 27 de juliol, d’aprovació d’una liquidació mensual 
- 416/2012, de 27 de juliol i 427/2012, de 2 d'agost, d’aprovació de pòlisses d’assegurances 
- 425/2012, de 31 de juliol, de denegació de dies d'assumptes propis 
- 431/2012, de 4 de setembre, d’extinció d’un contracte 
- 432/2012, de 5 de setembre, de justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Gerència   
- 435/2012, de 12 de setembre, d’ampliació de la dedicació d'un funcionari interi. 

 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència 
següents: 
 

- 356/2012, de 4 de juliol; 400/2012, de 24 de juliol i 430/2012, de 30 d'agost, de modificació del 
pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2012 

- 371/2012, de 12 de juliol; 372/2012, de 12 de juliol; 378/2012, de 16 de juliol; 381/2012, de 17 de 
juliol; 386/2012, de 18 de juliol i 392/2012, de 20 de juliol, d’autoritzar, disposar i obligar diverses 
despeses 

- 379/2012, de 17 de juliol i 422/2012, de 30 de juliol, d’aprovació de diverses relacions de 
propostes de despesa 

- 380/2012, de 17 de juliol i 423/2012, de 30 de juliol, d’aprovació de diverses relacions de factures 
- 396/2012, de 23 de juliol i 397/2012, de 23 de juliol, de contestació diligència d'embargament 
- 357/2012, de 5 de juliol, d’atorgament d'un contracte 
- 391/2012, de 19 de juliol, de reducció de jornada d’un treballador. 
- 398/2012, de 23 de juliol, de rescabalament de despeses 
- 399/2012, de 24 de juliol i 401/2012, de 24 de juliol, d’atorgament de permis sense retribució 
- 403/2012, de 25 de juliol i 421/2012, de 30 de juliol, de prendre coneixement de diversos acords 
- 413/2012, de 27 de juliol, d’aprovació d’una liquidació mensual 
- 416/2012, de 27 de juliol i 427/2012, de 2 d'agost, d’aprovació de pòlisses d’assegurances 
- 425/2012, de 31 de juliol, de denegació de dies d'assumptes propis 
- 431/2012, de 4 de setembre, d’extinció d’un contracte 
- 432/2012, de 5 de setembre, de justificació i reposició bestreta de caixa fixa de Gerència   
- 435/2012, de 12 de setembre, d’ampliació de la dedicació d'un funcionari interi. 

 
 
11. Dictamen d’aprovació del compte general de l’any 2011. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 26 de setembre de 2012, que és 
el que segueix: 
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“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 2 de juliol de 2012, el senyor Francesc Aragón i Sánchez, interventor general, va 

emetre informe detallat sobre el Compte General del pressupost de l’exercici 2011 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, següent:  
 
1) Normativa aplicable i tramitació 

 
Les entitats locals, els seus organismes autònoms i les societats de capital íntegre o majoritàriament 
municipal estan sotmeses al règim de comptabilitat pública i obligades a retre comptes de les seves 
operacions. 
 
A nivell normatiu, aquesta obligació està establerta en les següents disposicions: 
 
1. Hisendes locals 
 
1.1.1.Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals. 
 
Articles 191 a 193, respecte de la liquidació del pressupost i 
Articles 208 a 212, respecte del compte general 
 
1.1.2.RD 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 
39/1988, en matèria de pressupostos, que denominarem reglament pressupostari. 
 
Articles 89 a 105, relatius a la liquidació dels pressupostos. 
 
- Instrucció de comptabilitat per a l'Administració local, aprovada per Ordre EHA/4041/2004, de 23 de 
novembre, per la qual s'aprova la instrucció del model de comptabilitat pública. 
 
Regles 97 a 104, relatives al Compte General. 
 
1.1.4 Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local, annex a la ICAL, 

per tot allò que encara sigui vigent per no contradir la Instrucció actualment vigent. 
 
1.2 Normativa i tramitació 
 
D'acord amb els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, articles del 206 al 212 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, 56 de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya 8/1987 de 15 d'abril i altres disposicions 
concordants, els estats i comptes de l'Entitat local els retrà el president de la corporació abans del dia 
15 de maig de l'exercici següent a què correspongui. 
 
Aquests comptes seran redactats per l'Interventor i es sotmetran, juntament amb tots els seus 
justificants, a informe de la Comissió Especial de Comptes, abans del primer de juny, la qual estarà 
constituïda per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres 
és proporcional a la seva representativitat al Consell Comarcal o en nombre igual per a cada grup. En 
aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat (article 56 de la Llei 8/1987, de 2 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya). 
 
Els Comptes generals i la documentació complementària restarà a disposició dels membres de la 
Comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim, 15 dies abans de la primera reunió 
(article 98.3 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya). Es podran efectuar reunions 
preparatòries si el president ho acorda o si ho demana una quarta part, almenys, del nombre legal de 
membres de la Comissió. 
 
Pel que fa a la documentació que es posarà a disposició de la Comissió Especial de Comptes, cal fer 
una interpretació conjunta dels articles 56 i 98 de la Llei 8/1987, la regla de la ICAL i l'article 15 del 
ROF i RJ. 
 
La Comissió Especial, després d'examinar els comptes i els seus justificants, n'emetrà dictamen. Tant 
els Comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats al públic durant un termini de 
quinze dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit totes les 
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objeccions i observacions que es considerin oportunes. Si es formulen reclamacions, la Comissió 
Especial les examinarà i n'emetrà un nou informe. 
 
Finalment, els Comptes acompanyats de tots els justificants i els dictàmens de la Comissió executiva, 
se sotmetran a l'aprovació del Ple de la corporació. L'acord d'aprovació haurà de ser adoptat per 
majoria simple dels membres presents, abans del dia 1 d'octubre. 
 
Un cop aprovat el Compte General, es trametrà una còpia de l'expedient a la Sindicatura de Comptes, 
per a la seva fiscalització, abans del 15 d'octubre. 
 
Un cop aprovat el Compte General, es trametrà una còpia de l'expedient a la Sindicatura de Comptes, 
per a la seva fiscalització, abans del 15 d'octubre. 
 
 
2.Contingut 
 

De conformitat amb la normativa aplicable, el Compte General de l'exercici de 2011 estarà integrat 
pels comptes del Consell Comarcal. Atès que el Consell Comarcal no té altres ens dependents no 
haurà de retre els comptes en consolidació, composant els comptes comarcals únicament els de 
l’entitat comarcal. 
 
2.1Estructura del compte dels ens amb règim pressupostari 
El Consell ha de realitzar les seves operacions econòmiques i financeres en el marc del pressupost 
anual aprovat pel Ple. L'estructura dels seus Comptes Generals serà la següent: 
 
2.1.1.Comptes i estats comptables. 

 Liquidació del pressupost 

 Balanç de situació 

 Comptes de resultats 

 Memòria 
 

 Als comptes anuals de la pròpia entitat i de cadascú dels seus organismes autònoms haurà 
d'unir-se la següent documentació: 

a) Actes d'arqueig referides a fi d'exercici 
b) Notes o certificacions de cada entitat bancària dels ròssecs existents i, en el seu cas, els 
corresponents estats de conciliació. 

 
2.1.1.1Documentació complementària 
 
La que s'estableix a la regla 101 de la Instrucció del model normal de comptabilitat pública. 
 
3. Informe de la Intervenció 
 

3.1Compte general del Consell Comarcal  
 
El compte general del Consell Comarcal ha d'estar integrat per la documentació que s'ha referit 
anteriorment, pertanyent a l'àmbit de la comptabilitat pressupostària i al de la comptabilitat financera, 
de la que convé destacar: 
 
De la comptabilitat pressupostària 

 Liquidació del pressupost 
De la comptabilitat finacera 

 Balanç de situació a 31 de desembre de 2011 

 Compte de resultats a la mateixa data 

 Memòria 
3.2.1 Liquidació pressupostària 
 
La liquidació va ser aprovada per Decret de Gerència, 274/2012, de data 21 de maig i es donarà 
compte al Ple del Consell Comarcal del 18 de juliol, segons el detall següent: 
 

 Resultat pressupostari 
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CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL  

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  

Exercici de 2011  

 

CONCEPTES 

RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

A)  Operacions corrents -316.210,79 € 

B)  Altres operacions no financeres -29.444,83 € 

1. Total operacions no financeres (a + b) -345.655,62 € 

2. Actius Financers 0,00 € 

3. Passius Financers 0,00 € 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 

 

 -345.655,62 € 

 

AJUSTOS 

 

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

generals 

69.511,70 € 

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 403.214,53 € 

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 281.556,12 € 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

 

-154.485,51 € 

 

 Romanent de tresoreria 

 

ROMANET DE TRESORERIA  

Exercici 2011  

Fons Líquids tresoreria a 31-12 2.034.416,22 € 

Drets pendents de cobrament 17.751.938,33 € 

Obligacions pendents de pagament 19.211.794,58 € 

Romanent de Tresoreria Total 574.559,97 € 

Saldos dubtós cobrament 91.698,03 € 

Excés de finançament afectat 292.186,72 € 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 190.675,22 € 

 

3.2.2.Balanç de situació 

 

El balanç de situació a 31 de desembre, agregat a nivell de subgrup comptable, presenta la següent 

informació. Segons la normativa aplicable, el balanç de situació reflecteix la situació dels actius 

segons el grau de disponibilitat i dels passius segons el grau d'exigibilitat. 

 

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31-12-2011 2011 

ACTIU  

Inversions destinades a l'ús general 1.123.244,75 € 

Immobilitzacions immaterials 0,00 € 

Immobilitzacions materials 11.920.820,82 € 

Inversions gestionades d’altres ens 0,00 € 

Patrimoni públic del sòl 0,00 € 

Inversions financeres permanents 0,00 € 

Deutors 17.660.090,92 € 

Inversions financeres temporals 149,38 € 

Tresoreria 2.034.416,22 € 

TOTAL GENERAL 32.738.722,09 € 

PASSIU  

Patrimoni 14.636.976,22 € 

Reserves 0,00 € 

Resultats d'exercicis anteriors -570.798,73 € 
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Resultats de l'exercici -572.508,55 € 

Altres deutes a llarg termini 0,00 € 

Altres deutes a curt termini 125.141,18 € 

Creditors 19.119.911,97 € 

TOTAL GENERAL 32.738.722,09 € 

 

3.2.3 Compte de resultats de l'exercici 

 

El compte de resultats de l'exercici quantifica el resultat econòmic per agregació dels diferents 

resultats parcials que es puguin donar, com el resultat per operacions corrents de l'exercici, més els 

resultats extraordinaris i les modificacions d'obligacions i drets d'exercicis tancats. 

 

El resultat de l'exercici ha estat un desestalvi de -572.508,55 euros. 

 

3.2.3.1.Despeses 

 

COMPTE DE RESULTATS A 31-12-2011 2011 

DESPESES  

Aprovisionaments 0,00 € 

Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials 10.609.277,08 € 

Despeses financeres i assimilables 50.873,63 € 

Transferències i subvencions 16.277.683,89 € 

Pèrdues i despeses extraordinàries 66.291,33 € 

ESTALVI 0,00 € 

 

3.2.3.2.Ingressos 

 

COMPTE DE RESULTATS A 31-12-2011  

INGRESSOS  

Vendes i prestacions de serveis 176,07 € 

Ingressos de gestió ordinaria 124.352,65 € 

Altres ingressos de gestió ordinaria 42.919,43 € 

Transferències i subvencions 26.213.295,60 € 

Guanys i ingressos extraordinaris 0,00 € 

DESESTALVI -572.508,55 € 

 

4.Conclusions 

 

Quant al contingut dels esmentats comptes, la Intervenció posa de manifest que, en termes generals, 

s'ha seguit el que disposen els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i capítols 1r., 2n. i 3r. del 

títol  IV de la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració local per Ordre EHA/4041/2004, de 23 

de novembre. 

 

No s’acompleixen els terminis establerts per a la formació dels comptes generals, no obstant, encara 

es podran aprovar en termini suficient si aquests són informats abans del mes d’agost. 

 

A la vista del Compte General, la Intervenvió n'informa favorablement la formació. 

 

La qual cosa posa de manifest als efectes oportuns. 

 

2. L’11 de juliol de 2012, la Comissió Especial de Comptes va dictaminar: 
 
Primer. Informar favorablement el Compte General de l’exercici 2011, integrat per 
l’estat i documents comptables. 
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Segon. Mitjançant l’edicte en el BOP i en el tauler d’anuncis del Consell, el Compte 
General restarà exposat al públic durant un termini de 15 dies, a fi que durant 
aquest temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les 
esmenes i les observacions oportunes, que seran resoltes per la pròpia Comissió 
Especial de Comptes. 
 
Si durant el termini esmentat no es presenta cap reclamació, s’entendrà elevat a 
definitiu el dictamen de la Comissió Especial de Comptes sense necessitat de ser 
informat novament. 

 
3. El Compte General de l’exercici 2011 junt amb l’informe de la Comissió Especial de 

Comptes s’exposà al Públic en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 31 de juliol de 2012. Aquest es va 
exposar al públic durant el termini reglamentari, sense que es presentés cap 
al·legació ni reclamació al respecte. 

 
4. El 26 de setembre de 2012 s’ha celebrat la Comissió Informativa i cap membre no 

es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 

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

pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que per l’aprovació del 
Compte General, aquest s’haurà d’acompanyar dels informes de la Comissió 
Especial de Comptes i de les reclamacions i esmenes formulades, sotmetent-se el 
al Ple de la corporació, perquè, en el seu cas, pugui ser aprovat abans del dia 1 
d’octubre.  

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

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon  al 
Ple aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes.  

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple del Consell Comarcal que acordi:  
 
1. Aprovar el Compte General de l’exercici 2011, integrat pels estats comptables i la 

memòria que s’inclouen. 
 

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

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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12. Dictamen d’aprovació de l’expedient número 17 de modificació de crèdits del 
Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2012, en la seva 
modalitat de suplement de crèdit. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 26 de setembre de 2012, que és 
el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 de maig de 2012, la Gerència va dictar el Decret número 274, d’aprovació de 

la liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’any 
2011 que conté la liquidació del pressupost corrent, la liquidació dels romanents 
incorporats d’exercicis anteriors i la liquidació dels pressupost tancats. 

 
2. El 25 de setembre de 2012, el conseller de l’Àrea de Personal i Hisenda ha 

subscrit la memòria per a la modificació de crèdits del pressupost general 
d’ingressos i despeses de 2012, en la seva modalitat de suplement de crèdit per un 
import de noranta-un mil quatre-cents setanta-vuit euros (91.478 €), finançat 
mitjançant romanent afectat de tresoreria. 

 
3. El 25 de setembre de 2012, l’interventor, senyor Francesc Aragón Sánchez, ha 

emès un informe favorable, per a l’expedient número 17 de modificació de crèdits 
del pressupost general d’ingressos i despeses de 2012, en la seva modalitat de 
suplement de crèdit per un import de noranta-un mil quatre-cents setanta-vuit 
euros (91.478 €), finançat mitjançant romanent afectat de tresoreria. 

 
4. El 26 de setembre de 2012 s’ha celebrat la Comissió Informativa i cap membre no 

es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 47.5 del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals –actualment, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2005- disposa 
que poden ser incorporats a l’exercici corrent els romanent de crèdits de l’exercici 
anterior per despeses amb finançament afectat. 

 
2. L’article 10 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses 

de 2012, aprovades en sessió plenària de 23 de novembre de 2011, relatiu a la 
tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 17, per import de noranta-un 

mil quatre-cents setanta-vuit euros (91.478 €), que cal finançar mitjançant 
romanent líquid de tresoreria, del pressupost general d’ingressos i despeses de 
2012. 
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ÀREA ECONÒMICA PARTIDA PREESSUPOSTÀRIA  IMPORT  

011,00 310,01 Pòlissa de crèdit 30.000,00 €  
430,12 227,06 Accions dirigides sector agroliamentari VO 14.200,00 €  
430,10 227,06 Clúster hàbitat: estudis i treballs tècnics 6.040,00 €  
430,11 227,06 Xarxa LISMIVO: Taula Territorial: Estudis i treballs 5.760,00 €  
231,02 227,06 EBASP: Estudis i treballs tècnics 500,00 €  
231,31 227,06 Oficina Jove: estudis i treballs tècnics 944,00 €  
920,00 213,00 Reparació i manteniment: Maquinària i instal·lacions 2.500,00 €  
920,00 214,00 Reparació i manteniment: Material de transport 680,00 €  
920,00 216,00 Reparació i manteniment: Equipaments processos d'informació 2.000,00 €  
920,00 220,01 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.700,00 €  
920,00 223,00 Transport 154,00 €  
920,00 226,03 Publicitat i propaganda: diaris oficials 2.000,00 €  
920,00 227,00 Neteja i condicionament 11.000,00 €  
920,00 227,06 Estudis i treballs tècnics 11.000,00 €  
920,00 231,20  Locomoció i desplaçaments  3.000,00 €  
    TOTAL PRESSUPOST DESPESES 91.478,00 €  

 
870,00 Romanent líquid tresoreria 91.478,00 €  

    TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 91.478,00 €  

 
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 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
13. 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 26 de setembre de 2012, que és 
el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de novembre de 2011, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el 

pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2012, 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 9 de desembre de 2011, 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 12 de gener de 2012. 

 
Ensems va aprovar l’organigrama tècnic del Consell Comarcal que es va incorporar 
a la proposta, com a annex V. 
 

2. El 26 de setembre de 2012 la senyora Carme Rodríguez Rodríguez, amb DNI núm. 
43507049L, ha presentat una sol·licitud, número de registre d’entrada 4873 per la 
qual manifesta la voluntat de cessar en el càrrec de cap de l’Àrea d’Estudis, 
Desenvolupament Local i Participació. 
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3. Per tal de donar cobertura a aquest lloc de treball és necessari aprovar les bases 

que regulin el procediment establert pel l’adequada provisió del lloc de treball. 
 

4. El 26 de setembre de 2012 s’ha celebrat la Comissió Informativa 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 per 

lliure designació del lloc de treball de Cap de l’Àrea d’Estudis, Desenvolupament 
Local i Participació, i que són les següents: 

 
1.-Requisits  
 
Caldrà que aquelles persones que concorrin en aquesta convocatòria pública reuneixin els 
següents requisits: 
 
a) Ser funcionari/ària de carrera del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
b) Estar en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que, d'acord amb la 
normativa vigent, possibiliti participar en aquesta convocatòria. 
 
c) Amb els possibles condicionants que s'especifiquen en el full annex a aquest anunci, es 
requereix: Tenir qualsevol categoria del subgrup de classificació A1 (antic grup A) 
 
d) Tenir una antiguitat mínima d’un any en la destinació que actualment s'ocupi. 
 
2.- Acreditació de mèrits 
  
Les persones interessades poden presentar currículum vitae i aportar els mèrits que 
considerin pertinents. 
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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. 
 
3.- Presentació de sol·licituds  
 
El personal que desitgi participar en aquesta convocatòria haurà de presentar sol·licitud 
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 gerent. 
 
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. 
 
4.- Altres aspectes  
 
Un cop finalitzat el procés, es faran públics els resultats en el en el tauler d'edictes del 
Consell Comarcal. 
 
5.- 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 lliure designació  
 

 Descripció del lloc: Cap de l’Àrea Desenvolupament Local  

 Número de llocs de treball:1  

 Lloc retributiu: A1 - Nivell complement destinació: 26  
 
Característiques del lloc  
 

 Àrea: Estudis, Desenvolupament Local i Participació  

 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: 
  

http://www.gencat.net/governacio-ap/administracio/pdf/dec123-97.PDF
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 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 d’una l’Àrea funcional. 

 
Àmbits de formació: 
  

 Gestió de recursos humans  

 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. 

  

2. Donar publicitat interna d’aquests acords.” 
 

El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESTUDIS 
 
14. Donar compte del Decret de Presidència 86/2012, de 5 de setembre, 

d’aprovació d’un conveni. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Presidència 
86/2012, de 5 de setembre, d’aprovació d’un conveni. 
 
 
15. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 382/2012, de 17 de juliol, de denegació d’una sol·licitud. 
- 383/2012, de 17 de juliol, d’adjudicació d’un contracte administratiu. 
- 384/2012, de 17 de juliol, i 404/2012, de 26 de juliol de nomenament de director d’obra i 

coordinadora de seguretat i salut d’una obra. 
- 385/2012, de 18 de juliol, d’aprovació d’un conveni. 
- 417/2012, de 27 de juliol, d’aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres de millora 

energètica de les façanes a la seu del Consell Comarcal. 
- 428/2012, de 2 d'agost, d’atorgament d’un contracte. 

 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència 
següents: 
 

- 382/2012, de 17 de juliol, de denegació d’una sol·licitud. 
- 383/2012, de 17 de juliol, d’adjudicació d’un contracte administratiu. 
- 384/2012, de 17 de juliol, i 404/2012, de 26 de juliol de nomenament de director d’obra i 

coordinadora de seguretat i salut d’una obra. 
- 385/2012, de 18 de juliol, d’aprovació d’un conveni. 
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- 417/2012, de 27 de juliol, d’aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres de millora 
energètica de les façanes a la seu del Consell Comarcal. 

- 428/2012, de 2 d'agost, d’atorgament d’un contracte. 

 
 
16. Dictamen d’aprovació de la modificació del conveni amb l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya relatiu al servei d’assessorament sobre el deute 
hipotecari. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Política Territorial i Estudis, de 26 de setembre de 2012, 
que és el que segueix: 
 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 18 de juliol de 2012, el Ple va acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació del 

servei d’assessorament sobre el deute hipotecari a tots els municipis de la comarca 
del Vallès Oriental a excepció dels de Sant Celoni, Llinars del Vallès, Santa Maria 
de Palautordera, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Montseny, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina i 
Vilalba Sasserra, on els ajuntaments disposen d’un servei propi per a 
l’assessorament sobre el deute hipotecari i s’aprova el conveni de col·laboració 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al servei d’assessorament sobre 
el deute hipotecari. 
 

2. El 20 de setembre de 2012, es va formalitzar el conveni de col·laboració relatiu al 
servei d’assessorament sobre el deute hipotecari. Un cop revisat el text signat s’ha 
comprovat que hi ha discrepàncies amb el text aprovat el passat 18 de juliol, per 
aquest motiu es proposa adequar el text. 

 
3. El 26 de setembre de 2012 s’ha celebrat la Comissió Informativa i cap membre no 

es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya estableix 

com objectius de  l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 

2. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius 
o de les entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de 
la mateixa o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els 
mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. 

 
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de 
formalització i la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin 
eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent. 

 
3. 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 
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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. 

 
4. 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. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya relatiu al servei d’assessorament sobre el deute hipotecari amb la 
modificació següent: 
 
En el punt IV de l’exposen: 

On diu: els ajuntaments 
Ha de dir: les administracions 

 
En la clàusula primera en el paràgraf segon: 

On diu: l’Oficina Local d’Habitatge 
Ha de dir: el Consell Comarcal 

 
En la clàusula primera en el paràgraf tercer: 

On diu: El servei d’assessorament sobre el deute hipotecari es prestarà a tots els municipis de la 
comarca del Vallès Oriental a excepció dels de Sant Celoni, Llinars del Vallès, Santa Maria de 
Palautordera, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant 
Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina i Vilalba Sasserra. 
 
Ha de dir: Aquest servei es prestarà pel Consell Comarcal en l’àmbit territorial del Vallès Oriental 
amb l’excepció dels següents municipis Sant Celoni, Llinars del Vallès, Santa Maria de 
Palautordera, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant 
Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina, Vilalba Sasserra, on els 
Ajuntaments disposen d’un servei propi per a l’assessorament sobre el deute hipotecari. 

 
En la clàusula segona i tercera: 

On diu: Oficina Local d’Habitatge 
Ha de dir: Oficina 

 
En la clàusula tercera s’elimina la referència del Vallès Oriental 
 
En la clàusula tercera: 

On diu: El Consell Comarcal del Vallès Oriental, mitjançant l’Oficina Local d’Habitatge, es 
compromet a: 
Ha de dir: El Consell Comarcal del Vallès Oriental, es compromet a: 
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En la clàusula tercera punt nou s’elimina la referència del Vallès Oriental. 
 
En la clàusula tercera punt catorze s’incorpora del Vallès Oriental. 

 
2. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
17. Dictamen d’acceptació de l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència 

tècnica amb l’Ajuntament de Castellcir 
  
Llegit el dictamen de l’Àrea de Política Territorial i Estudis, de 26 de setembre de 2012, 
que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 25 de setembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, va emetre l’informe següent: 

“El 24 de setembre de 2012 l’Ajuntament de Castellcir ha sol·licitat assistència tècnica 
puntual al Consell Comarcal en matèria de medi ambient i enginyeria, per informar sobre 
l’obtenció del permís municipal d’obertura d’un establiment de restaurant. 
 
Per altra banda, l’Ajuntament de Castellcir ha expressat el seu interès en obtenir 
assistència tècnica del Consell Comarcal per als serveis d’arquitectura tècnica municipal, 
amb una dedicació de 6 hores quinzenals. 
 
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 pot 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. 
 
L’assistència d’arquitectura tècnica, consistiria en el desenvolupament per part del Consell 
Comarcal de les funcions següents: 

 
1. Gestió, control i informe sobre serveis de competència municipal 

2. Gestió, control i informe sobre obres i equipaments municipals 

3. Seguiment, direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres 

4. Disciplina urbanística 

5. Atenció de consultes relacionades amb alguna de les funcions anteriors 

6. Col·laboració amb l'Ajuntament amb la resta de tasques pròpies de l'àmbit de 
l’arquitectura tècnica municipal 

 
El cost d’aquesta assistència tècnica per l’any 2012 s’estima en 4.314,73 euros anuals, 
que s’hauria d’actualitzar per a anys successius d’acord amb l’IPC de l’any precedent. No 



22 

obstant això, tenint en compte que el servei s’iniciaria a partir de l’1 de novembre de 2012, 
el cost proporcional per a 2 mesos durant el 2012 seria de 719,12 euros. 
 
Pel que fa a l’assistència tècnica puntual en matèria de medi ambient i enginyeria, el cost 
estimat del servei és de 344,29 euros. 

 
Així doncs, s’informa favorablement, en els termes assenyalats, la prestació d’assistència 
sol·licitada per l’Ajuntament de Castellcir, d’arquitectura tècnica municipal, amb una 
dedicació de 6 hores quinzenals, i puntualment de medi ambient i enginyeria.” 

 
2. El 25 de setembre de 2012, el secretari accidental del Consell Comarcal, va emetre 

un informe favorable a l’acceptació de l’encàrrec de gestió per a la prestació 
d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica municipal a l’Ajuntament de 
Castellcir 

 
3. El 26 de setembre de 2012 s’ha celebrat la Comissió Informativa i cap membre no 

es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 

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

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 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 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 Reglament d’obres, activitats i serveis aprovat pel Decret 179/1995, 

de 13 de juny, 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. Atorgar assistència tècnica puntual en matèria de medi ambient i enginyeria a 

l’Ajuntament de Castellcir per a informar sobre l’obtenció del permís municipal 
d’obertura d’un establiment de restaurant, en el termes que s’assenyalen a 
continuació: 

 
a) El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha d’informar sobre l’obtenció del 

permís municipal d’obertura d’un establiment de restaurant. 
 

b) L’Ajuntament de Castellcir ha de facilitar l’accés a tota aquella informació 
necessària per desenvolupar satisfactòriament les funcions assistencials que 
s’atorguen i ha d’abonar al Consell Comarcal del Vallès Oriental la quantitat de 
tres-cents quaranta-quatre euros amb vint-i-nou cèntims (344,29 €), abans del 
15 de novembre de 2012.  

 
2. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’arquitectura tècnica municipal a l’Ajuntament de Castellcir. 
 

3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Castellcir en 
matèria d’arquitectura tècnica municipal, d’acord amb el contingut següent: 
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R E U N I T S 
 
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 Carlos Ibáñez Pueyo alcalde-president de l’Ajuntament de Castellcir, 
assistit pel secretari de la corporació, senyor Jaume Salés i Malian. 
 
 

I N T E R V E N E N 
 
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 Castellcir, 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 
 
 

M A N I F E S T E N 
 
 
I. 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. 
 

II. Que és d’interès d’ambdues parts que el Consell Comarcal del Vallès Oriental presti a 
l’Ajuntament de Castellcir assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica 
municipal.  

 
III. Que el XX de XX de 2012, l’Ajuntament de Castellcir 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 en matèria d’arquitectura tècnica municipal. 

 
IV. Que el 3 d’octubre de 2012, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el 

contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Castellcir per 
a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica municipal. 

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

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’arquitectura tècnica municipal del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de 
Castellcir. 
 
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 de competència municipal relatius a la intervenció administrativa sobre 
les obres i serveis en el municipi 

2. Emetre informes, dirigir obres i dur a terme coordinacions de seguretat i salut en relació 
a les obres i serveis municipals 

3. Emetre informes, elaborar propostes i coordinar treballs relatius al planejament 
urbanístic del municipi 

4. Emetre informes i dur a terme actuacions relatives a la disciplina urbanística 
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 de 

l’arquitectura municipal 
 
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 6 hores 
quinzenals. 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 Castellcir 
 
L’Ajuntament de Castellcir 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 de l’any 2012 corresponent a la prestació d’assistència en matèria d’arquitectura 
tècnica municipal a l’Ajuntament de Castellcir s’estima en 4.314,73 euros.  
 
Pel període comprès entre l’1 de novembre de 2012 i el 31 de desembre de 2012 
l’Ajuntament de Castellcir abonarà al Consell Comarcal del Vallès Oriental la quantitat de 
719,12 euros que corresponen al cost proporcional de la prestació durant els mesos 
assenyalats. Aquesta quantitat s’abonarà abans del 15 de novembre de 2012. Així mateix, 
l’import corresponent a la possible pròrroga del conveni s’abonarà abans d’un mes, després 
d’haver-ne fet efectiva la formalització. 
 
Pel que fa a la possible pròrroga d’aquest conveni s’aplicarà el cost corresponent a 
4.314,73 euros anuals per a l’any 2012, que s’haurà d’actualitzar per anys successius 
d’acord amb l’IPC de l’any precendent. Aquest import es farà efectiu en dos pagament per 
meitats iguals, el primer abans del 15 de gener i el segon abans del 15 de juliol de l’any que 
correspongui.  
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental iniciarà l’expedient de compensació, de 
conformitat amb el que preveu la legislació vigent, quan l’Ajuntament de Castellcir 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 des de 
l’1  de novembre de 2012 fins el 31 de desembre de 2012. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna 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 aquest conveni amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe. 

 
4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Castellcir.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
18. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 367/2012, de 10 de juliol, de cessió de crèdit 
- 424/2012, de 31 de juliol, d’adjudicació de diversos contractes 
- 426/2012, de 31 de juliol, d’aprovació de resolució d’un contracte 

 
- De baixa definitiva de SAD 

358/2012, de 5 de juliol, SAD 41/002/2012; 359/2012, de 5 de juliol, SAD 41/005/2008; 
364/2012, de 9 de juliol, SAD 29/014/2011; 366/2012, de 10 de juliol, SAD 10/004/2010; 
376/2012, de 16 de juliol, SAD 34/006/2008; 377/2012, de 16 de juliol, SAD 07/003/2012; 
387/2012, de 19 de juliol, SAD 07/007/2010; 418/2012, de 30 de juliol, SAD 18/006/2010; 
419/2012, de 30 de juliol, SAD 18/040/2010; 429/2012, de 2 d'agost, SAD 13/003/2012; 
458/2012, de 14 de setembre, SAD 25/001/2009; 459/2012, de 14 de setembre, SAD 
25/004/2012 i 460/2012, de 14 de setembre, SAD 10/016/2010 

 
- De baixa temporal de SAD 

388/2012, de 19 de juliol, SAD 29/028/2008 i 420/2012, SAD 25/010/2008 
 

- De resolució de SAD 
375/2012, de 16 de juliol, SAD 13/002/2012; 394/2012, de 23 de juliol, SAD 25/008/2012; 
395/2012, de 23 de juliol, SAD 25/009/2012; 407/2012, de 27 de juliol, SAD 13/003/2012; 
408/2012, de 27 de juliol, SAD 13/004/2012; 409/2012, de 27 de juliol, SAD 13/005/2012; 
410/2012, de 27 de juliol, SAD 13/006/2012; 433/2012, de 5 de setembre, SAD 10/002/2012; 
456/2012, de 14 de setembre, SAD 25/010/2012; 457/2012, de 14 de setembre, SAD 
25/011/2012 i 466/2012, de 18 de setembre, SAD 29/007/2012 

 
- De revisió de SAD 

360/2012, de 5 de juliol, SAD 29/013/2011; 361/2012, de 5 de juliol, SAD 29/028/2008; 
362/2012, de 5 de juliol, SAD 29/032/2009; 363/2012, de 5 de juliol, SAD 29/017/2008; 
389/2012, de 19 de juliol, SAD 29/024/2008; 393/2012, de 20 de juliol, SAD 18/032/2010; 
411/2012, de 27 de juliol, SAD 07/005/2010 i 412/2012, de 27 de juliol, SAD 07/008/2008 

 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència 
següents: 
 

- 367/2012, de 10 de juliol, de cessió de crèdit 
- 424/2012, de 31 de juliol, d’adjudicació de diversos contractes 
- 426/2012, de 31 de juliol, d’aprovació de resolució d’un contracte 

 
- De baixa definitiva de SAD 

358/2012, de 5 de juliol, SAD 41/002/2012; 359/2012, de 5 de juliol, SAD 41/005/2008; 364/2012, 
de 9 de juliol, SAD 29/014/2011; 366/2012, de 10 de juliol, SAD 10/004/2010; 376/2012, de 16 de 
juliol, SAD 34/006/2008; 377/2012, de 16 de juliol, SAD 07/003/2012; 387/2012, de 19 de juliol, 
SAD 07/007/2010; 418/2012, de 30 de juliol, SAD 18/006/2010; 419/2012, de 30 de juliol, SAD 
18/040/2010; 429/2012, de 2 d'agost, SAD 13/003/2012; 458/2012, de 14 de setembre, SAD 
25/001/2009; 459/2012, de 14 de setembre, SAD 25/004/2012 i 460/2012, de 14 de setembre, 
SAD 10/016/2010 
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- De baixa temporal de SAD 
388/2012, de 19 de juliol, SAD 29/028/2008 i 420/2012, SAD 25/010/2008 
 

- De resolució de SAD 
375/2012, de 16 de juliol, SAD 13/002/2012; 394/2012, de 23 de juliol, SAD 25/008/2012; 
395/2012, de 23 de juliol, SAD 25/009/2012; 407/2012, de 27 de juliol, SAD 13/003/2012; 
408/2012, de 27 de juliol, SAD 13/004/2012; 409/2012, de 27 de juliol, SAD 13/005/2012; 
410/2012, de 27 de juliol, SAD 13/006/2012; 433/2012, de 5 de setembre, SAD 10/002/2012; 
456/2012, de 14 de setembre, SAD 25/010/2012; 457/2012, de 14 de setembre, SAD 
25/011/2012 i 466/2012, de 18 de setembre, SAD 29/007/2012 

 
- De revisió de SAD 

360/2012, de 5 de juliol, SAD 29/013/2011; 361/2012, de 5 de juliol, SAD 29/028/2008; 362/2012, 
de 5 de juliol, SAD 29/032/2009; 363/2012, de 5 de juliol, SAD 29/017/2008; 389/2012, de 19 de 
juliol, SAD 29/024/2008; 393/2012, de 20 de juliol, SAD 18/032/2010; 411/2012, de 27 de juliol, 
SAD 07/005/2010 i 412/2012, de 27 de juliol, SAD 07/008/2008 

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

- 369/2012, d’11 de juliol i 402/2012, de 25 de juliol, d’aprovació de diversos convenis 
- 405/2012, de 26 de juliol i 406/2012, d’aprovació de diversos contractes 

 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència 
següents: 
 

- 369/2012, d’11 de juliol i 402/2012, de 25 de juliol, d’aprovació de diversos convenis 
- 405/2012, de 26 de juliol i 406/2012, d’aprovació de diversos contractes 

 
 
ÀREA DE TURISME 
 
20. Donar compte del Decret de Presidència 87/2012, de 5 de setembre, 

d’aprovació d’un conveni. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Presidència 
87/2012, de 5 de setembre, d’aprovació d’un conveni. 
 
 
 
21. Moció per d’adherir-se a l’Associació de municipis per a la independència. 
 
Llegida la moció de 6 de setembre de 2012, que és la que segueix: 
 
“Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, que va comportar una modificació de continguts que 
retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, el poble de Catalunya va manifestar la 
seva indignació a la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. L’Onze de 
setembre de 2012 constituirà també una fita històrica en el camí cap a la 
independència, amb la manifestació independentista més gran de la història del nostre 
país. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets 
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com 
també al Pacte Internacionals dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat Espanyol el 
27 de juliol de 1977. 
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Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i 
promoure els seus interessos comuns i genèrics. 
 
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el Títol XI, articles 133 a 136, que els 
ens locals tenen el dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat 
Decret 110/1996. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament de Vic va impulsar la creació d’una Associació de 
Municipis que treballi per a l’assoliment de l’estat propi, i que avui 525 municipis del 
país en formen part, així com 26 consells comarcals i la Diputació de Lleida, 
representant gairebé 3 milions d’habitants de Catalunya. 
 
Tenint en compte que 23 municipis de la comarca del Vallès Oriental s’hi han adherit 
fins al moment: Aiguafreda, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Campins, Cardedeu, 
Castellcir, Castellterçol, Gualba, L’Ametlla del Vallès, La Garriga, Les Franqueses del 
Vallès, Llinars del Vallès, Martorelles, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant 
Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa 
Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Vilanova del 
Vallès. 
 
Tenint en compte que hi ha 26 Consells Comarcals adherits fins al moment: Alt Camp, 
Alt Empordà, Alt Penedès, Bages, Baix Ebre, Baix Empordà, Berguedà, Cerdanya, 
Conca de Barberà, Garrigues, Garrotxa, Gironès, Montsià, Noguera, Osona, Pla 
d’Urgell, Pla de l’Estany, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès, Segarra, Selva, Solsonès, 
Tarragonès, Terra Alta i Urgell. 
 
Tenint en compte aquests motius, el Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya proposa al Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Primer. Adherir-se a l’Associació de Municipis per a la Independència, entitat que té 
per objecte defensar des del món local el ple assoliment dels drets nacionals que 
corresponen a Catalunya, promoure la consciència i l’exercici del dret a decidir i assolir 
la constitució de la República Catalana al sí de la UE.” 
 
El senyor Orive dona la paraula al portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya com a promotors de la moció. 
 
El senyor Jordi Solé i Ferrando dóna les gràcies al president i diu que, en primer lloc, 
des del Grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya ens felicitem de què en 
un Ple en el Consell Comarcal hi hagi debat polític de fons. No estem acostumats en 
els plens a què es debatin temes polítics, són plens que com hem vist acostumen a 
anar molt ràpid perquè són qüestions molt tècniques, i per tant, creiem que és una 
bona notícia que avui tinguem l’oportunitat de posicionar-nos sobre un debat polític 
que va molt més enllà d’aquesta casa i va molt més enllà dels estaments polítics i de 
les institucions, perquè és un debat que està instal·lat al carrer, està instal·lat als 
mitjans de comunicació, i a més a més és un debat amb resó internacional perquè els 
ulls del món estan posats sobre el nostre país.  
 
En segon lloc, deixar ben clar que el que demana aquesta moció, que demanem que 
es voti a favor, és una cosa molt clara, i és que el nostre Consell Comarcal, que també 
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és institució política, formada per grups polítics i representants polítics, se sumi al clam 
multitudinari de la Diada de l’11 de setembre, i se sumi a aquesta majoria, cada 
vegada més clara, que es va manifestar pels carrers de Barcelona, però que també es 
manifesta a les enquestes, i que també es manifesta, com deia abans, amb l’actualitat 
a les tertulies, en els mitjans, etc., sumar-se al clam multitudinari a favor de la 
independència, a favor de la construcció del que, a nosaltres, ens agrada anomenar la 
futura República Catalana. 
 
Per tant, proposem que el Consell Comarcal s’adhereixi a una associació que porta un 
nom tan clar com “Associació de Municipis per la Independència”, per tant una 
associació que, des del món local, i també supralocal, en aquest cas comarcal, treballa 
amb l’objectiu d’aconseguir la independència del país, per tant, aquí no hi ha matissos, 
i l’objectiu d’aquesta moció és adherir-nos a aquesta associació. Una associació que 
porta encara no un any d’existència i ja compta amb 554 municipis adherits, això és 
pràcticament el 60% de municipis del nostre país, dels quals, d’aquests 554, n’hi ha 23 
de la nostra comarca, per tant, la majoria de municipis de la nostra comarca formen 
part ja de l’Associació de Municipis per la Independència i entenem que com a Consell 
Comarcal d’una comarca, la majoria de municipis de la qual ja estan adherits, 
nosaltres també hi hauriem de ser. I a més a més també hi ha 26 consell comarcals, 
per tant, no serem el primer, ni molt menys, i esperem que tampoc siguem l’últim. Sí 
que serem el primer Consell Comarcal, si la moció tira endavant, que s’adhereix a 
l’Associació de Municipis per la Independència de l’àmbit metropolità, i per tant 
entenem que això és un fet molt important que esperem que senti un precedent molt 
positiu. 
 
Com vostés saben, el procés d’autodeterminació del nostre país s’ha accelerat molt, 
moltíssim.Hi ha moments que sembla que la història s’acceleri de cop, i això és el que 
ens ha passat al mes de setembre. Aquest país no és avui el mateix que el que era el 
10 de setembre. I per tant, de la mateixa manera que haurem d’acabar donant la veu 
al poble, de manera formal, de manera oficial i de manera solemne, tots, també les 
institucions, també la nostra institució, ens haurem d’acabar posicionant de manera 
clara sobre aquest debat que és, segurament, el debat més important al qual s’encara 
el nostre país. Ha de ser un debat, evidentment, serè, un debat tranquil, un debat 
amable, un debat cívic, de la mateixa manera que tranquil·la, serena, cívica i amable 
va ser la manifestació històrica dels dos milions el dia de la Diada a Barcelona. 
 
I per últim tinguin en compte que ningú hauria de malmetre la il·lusió de tot un poble. 
Un poble que, en els darrers anys, estem passant per una crisi econòmica de 
conseqüències molt profundes, un poble acostumat a les derrotes, i ara som un poble 
amb una certa il·lusió, amb una certa esperança de cara al futur, i ningú hauria de 
malmetre aquesta esperança. Per tots aquests motius, nosaltres demanem a tots els 
consellers i conselleres que votin a favor de la moció que de fet formalment hem 
presentat el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, però que també, podem dir, 
que presentem amb l’aval i el suport del Grup de Convergència i Unió al Consell 
Comarcal. Moltes gràcies. 
 
El senyor president diu que moltes gràcies i diu que passar a donar la paraula als 
grups que la vulguin utilitzar i ho faríem de menor a major representació. Dóna la 
paraula a la portaveu del Grup comarcal del Partit Popular. 
 
La senyora Susana Calvo i Casadesús saluda als consellers i conselleres i diu que no 
podria enganyar si digués que aquesta moció a mi em provoca molta alegria, la veritat 
és que no em produeix cap tipus d’alegria, però com qualsevol altre moció, un 
respecte se li ha de tenir. En primer lloc volia dir, com ja he dit a la Junta de Portaveus, 
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no trobo que aquesta moció hagi tingut de passar per un Consell Comarcal, crec que 
és una moció política, i per això estan els ajuntaments, crec que la institució, 
l’administració del Consell Comarcal no està per ficar-se en temes que no són 
realment competència o que poguem, desde el Consell Comarcal, fer alguna cosa. 
 
Dit això, com que s’ha decidit passar-la pel Ple, entenc les paraules del portaveu 
d’Esquerra Republicana quan ell parla de que és un moment històric, que és el debat 
polític més important pel país. Jo ja parteixo de la base que no considero que 
Catalunya sigui un país, per tant, començo a discrepar des de l’inici de la seva 
intervenció. El debat polític més important de Catalunya, doncs miri, per nosaltres el 
debat polític més important de Catalunya, ara mateix, no és la independència, sinó que 
és la crisi econòmica que estem patint, i com, entre tots, tindriem que sortir-ne. 
 
Des del Partit Popular, com a representant i no solament com a consellera, sinó com a 
regidora del meu municipi i com a presidenta comarcal, hem defensat sempre la unitat 
i la seguirem defensant. Nosaltres considerem que Catalunya pertany a Espanya, i per 
tant, seguirem defensant aquesta unió. No crec que en moments com aquests, i més 
ara amb la crisi que estem patint, tinguem que crear ni la més mínima divisió. Si que 
tinc que dir que, per les paraules del portaveu d’Esquerra Republicana, que fa 
referència a la manifestació del dia 11 de setembre, nosaltres reconeixem la 
importància que va tenir aquesta manifestació, aquí es parla de dos milions de 
persones, jo podria parlar de números molt més inferiors, però és igual, encara que 
donés per vàlids aquests dos milions de persones tinc que reconèixer que Catalunya 
estem parlant de set milions i mig de catalans. Per tant, majoritària, no sé si la va ser, 
per la meva part no la va ser. 
 
Quan em parla de que hi han 554 municipis adherits, jo no ho nego pas, però hem de 
reconeixer que les mocions es voten dintre de l’administració per una majoria de 
regidors, no per la majoria de ciutadans, perquè molts ciutadans no volen la 
independència. I per acabar, la veritat és que jo aquest debat el trobo innecessari i, si 
em permeteu que us digui, encara que de vegades no senti bé a qui em vulgui 
escoltar, no crec que sigui important ni crec que sigui necessari, i crec que tots i 
cadascú de nosaltres tindríem que centrar-nos més a unir forces per intentar sortir 
entre tots d’aquesta crisi. Per tant, ha quedat molt clar que la postura del Partit Popular 
serà votar en contra. 
 
El senyor president dóna la paraula a la portaveu del Grup comarcal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-Esquerra Unida. 
 
El senyor Jordi Manils i Tavío dona les gràcies al president i la bona tarda als 
consellers i conselleres i diu mireu, jo no us ho amagaré, el nostre grup s’hagués sentit 
més còmode amb una moció que parlés, tal com diu aquesta: “Defensar des del món 
local el ple assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya, promoure la 
consciència i l’exercici del dret a decidir” i segueix: “assolir la constitució de la 
República Catalana al sí de la UE”. El nostre grup s’hagués sentit més còmode fins a 
la pausa que he fet, perquè nosaltres entenem que els processos democràtics s’han 
de fer amb un ordre, que és, primer escoltant el que vol la ciutadania i, després, com a 
representants polítics que som tots els que estem aquí, atenent al que ens ha demanat 
la ciutadania. 
 
Hi han hagut mostres socials i ciutadanes importantíssimes, molt importants, en els 
últims mesos, en les últimes setmanes, a les que no hem de fer, en cap cas, oides 
sordes, ni menystenir. No les podem menystenir, mai de la vida, perquè hi ha una part 
molt gran, no se dir si majoritària o no, però molt gran de la nostra societat, que ens 
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està demanant que fem un procés, com a mínim de reflexió en aquest àmbit de debat. 
Per tant, el nostre grup no s’oposarà mai a que hi hagi processos democràtics en els 
quals la ciutadania pugui decidir sobre qualsevol matèria, sigui la que sigui. Nosaltres 
creiem en la pluralitat del nostre país, i creiem que qualsevol procés com el que està 
en el debat públic aquests dies, s’ha de fer sempre desde la cohesió social, i no 
deixant-nos a ningú pel camí. Cometríem el major error, crec, de la nostra història 
democràtica si convertíssim aquest debat en una història de frontismes entre els que 
volen la independència i els que no la volen. Acabaríem amb un panorama polític, i 
parlo només de política, com el del País Basc, on hi ha uns partits que volen, de forma 
política i pacífica, la independència, i uns partits que no la volen, i entre ells, un 
abisme, i això no és el que el nostre grup vol per Catalunya, nosaltres el que volem és 
un procés tranquil, plural i, sobretot, situant la cohesió social en el centre d’aquest 
debat, perquè Catalunya sempre ha estat punt de trobada. 
 
I humilment, si m’ho permeten, crec que la formació a la que avui estic representant 
representa aquest punt de trobada entre gent que té uns anhels nacionals molt grans, 
gent que té uns anhels nacionals una mica menys grans i gent que en té encara 
menys. Som punt de trobada com el nostre país és punt de trobada i aquest punt de 
trobada no el podem entendre, mai el podrem entendre, destriant els drets nacionals 
dels drets socials. Perquè per nosaltres tan important és decidir quin model d’estat 
volem com quin model de país volem. M’explico, model d’estat és quina relació o quina 
no relació hem de tenir amb l’estat espanyol, model de país és quin estat del benestar 
volem, és quines polítiques d’ocupació volem, és quina sanitat volem, és quins 
municipis volem i com els volem, i com els financem. Tot això també ha d’estar en 
aquest debat polític perquè no podem afrontar cap transició nacional si no parlem de 
tot el que ha d’estar inclòs en aquesta transició nacional. Per tant, insisteixo, nosaltres 
no estarem tampoc, mai, al costat de cap declaració unilateral de cap tipus, no hi 
serem si no ve avalada per un referèndum on majoritàriament la ciutadania de 
Catalunya expressi quina és la seva voluntat, i aleshores, i només aleshores, el 
Parlament de Catalunya haurà de legislar en conseqüència del que la seva ciutadania 
li demani. 
 
Per tant, insisteixo, el nostre model és aquest, i no cap altre, el nostre model és 
escoltar la gent, i en conseqüència del que la gent opini, legislar. Per tot el que he 
exposat, com que la nostra és una formació, que com deia, és plural, hem decidit que 
donarem llibertat de vot als quatre consellers comarcals de la nostra formació. 
 
El senyor president dóna la paraula a la portaveu del Grup comarcal de Convergència i 
Unió. 
 
El senyor Joaquim Brustenga i Etxauri dóna les gràcies al president i diu que el grup 
comarcal del Convergència i Unió se sent plenament identificat amb la moció que 
presenta ERC, fins al punt com comenta el seu representant, que s’havia decidit de 
presentar-la conjuntament, en tot cas, per una qüestió técnica no ha sigut possible, 
però ens sentim plenament identificats perquè entenem que presentar aquesta moció 
al Ple del Consell Comarcal és, ni més ni menys, que traslladar al Ple Comarcal la 
realitat del carrer. Al carrer que està passant? Ja s’han dit unes xifres, 23 municipis de 
la comarca han aprovat ja aquesta moció, 26 consells comarcals del país l’han 
aprovat, 554 municipis de tot el país s’hi han adherit, per tant entenem que això és el 
que s’està vivint en el país. Tots recordem, i també s’ha fet menció abans, la Diada de 
l’11 de setembre, aquell un milió i mig o dos milions de persones que anaven pel carrer 
era una multitut transversal, hi havia famílies, no hi havia partits polítics, hi havia, 
doncs això, famílies, avis, nets, gent jove... i tots anaven darrera una única aspiració. 
Allà ningú va veure cartells que demanessin pacte fiscal ni demanessin un estat 
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federal. Tothom anava darrera d’uns cartells que deien “independència”. I per tant, 
aquesta voluntat del poble, que es va expressar de manera tan clara, penso que no 
l’hem de menystenir. Per fer-nos una idea, per aquells que volen tancar els ulls a 
aquesta realitat, pensem que aquest milió i mig o dos milions de persones que van 
anar pels carrers de Barcelona, traspassant-ho al nivell de l’estat espanyol, hagués 
estat com si a Madrid haguessin desfilat nou milions de persones. Nou milions de 
persones darrera una única aspiració. Per tant, es pot girar l’esquena a aquesta 
realitat, però crec que seria una greu irresponsabilitat política. 
 
Per tant, desde el Grup comarcal de Convergència i Unió, amb tota la il·lusió, donem 
suport a aquesta moció. 
 
El senyor president dóna la paraula a la portaveu del grup comarcal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal. 
 
El senyor Pere Rodríguez i Rodríguez dona les gràcies al president i diu que “el nostre 
grup ha demanat a la Junta de Portaveus que aquesta moció fos retirada del Ple. I ho 
ha demanat perquè creiem que aquesta no és una de les matèries de debat del 
Consell Comarcal. El fet que en el Ple d’avui es presenti aquesta moció trenca amb 
una tradició històrica d’aquest Consell Comarcal, que com em deia no fa gaire un 
expresident, l’ADN del Consell Comarcal és el consens. Però bé, finalment s’ha optat 
per portar-la al Ple i desde aquest punt de vista, la nostra formació ha decidit donar 
llibertat de vot als seus consellers. 
 
Malgrat això, vull aprofitar l’ocasió per explicar quin és el nostre posicionament com a 
partit polític. Nosaltres estem a favor de la consulta al poble, que es parli, que es 
debateixi i que finalment es consulti a la ciutadania. No tenim por, som profundament 
democràtics des dels nostres orígens, i per tant, no tenim cap mena de problema a 
que es consulti a la ciutadania sobre el sentit del seu vot. Però el que no es pot fer és, 
desde el consens que representava la demanda d’un pacte fiscal, i per tant, d’un millor 
finançament per a Catalunya haver-nos passat a un model de confrontació, un model 
de confrontació, sobretot sense que abans s’hagi pronunciat el poble. Crec que no és 
positiu per les institucions i, especialment, pel Consell Comarcal. A continuació diré per 
què. 
 
En qualsevol cas no és una associació qui s’hagi d’encarregar de defensar, o no, la 
independència de Catalunya, han de ser les seves institucions, han de ser els seus 
polítics escollits lliurement pel poble. No veiem el sentit de que el Consell Comarcal 
s’adhereixi a una associació quan estem, precisament, en un procés de debat 
ideològic, dels propis partits polítics, amb unes eleccions convocades el 25 de 
novembre, no veiem cap mena de sentit que el Consell Comarcal, especialment 
aquesta institució, s’hi adhereixi.  
 
I en qualsevol cas, pel nostre grup, aquesta moció significa una profunda decepció pel 
fet que aquí es pretengui fer política, i que es pretengui fer d’aquesta manera. Fa no 
gaires dies vam tenir en aquesta mateixa sala, una reunió d’alcaldes de la comarca per 
parlar de la pujada del 70% de l’aigua en alta que la Generalitat ha decretat 
unilateralment, sense ni tan sols dialogar amb els municipis. En aquella reunió, un 
alcalde de la comarca va expressar el seu extraordinari disgust amb la situació i els 
seus sentiments respecte a l’actuació que estava fent el Govern de la Generalitat. En 
aquella mateixa reunió, una consellera comarcal, que al mateix temps és alcaldessa, li 
va respondre que aquest no era el fòrum, que aquest no era el lloc per expressar les 
nostres opinions respecte a l’execució que el Govern de la Generalitat estava 
executant en determinades actuacions.  
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Doncs puc dir que no puc estar més d’acord amb aquesta consellera, efectivament 
aquest no és el fòrum. No és el fòrum perquè si aquí estem per fer política, nosaltres 
també en sabem. Si estem per la confrontació política, també en sabem i prodríem 
parlar que ens sembla molt bé que ERC li estigui fent en aquest sentit la campanya a 
Convergència, que està molt bé, podríem parlar de que el Govern de la Generalitat 
s’embolcalla amb la senyera per amagar els fracassos del seu govern. Podríem parlar 
de totes aquestes coses i no ho hem fet. Ni ho volem fer. No ho hem fet ni ho volem 
fer. 
 
Som un govern unitari i de consens, on participen tots els grups polítics amb presència 
al Consell Comarcal. El nostre full de ruta i el nostre compromís és el pacte. Cap de 
les forces polítiques que conformen el Consell Comarcal ha presentat cap programa 
electoral ni cap conseller comarcal ha estat votat per ser-ho. Nosaltres no som escollits 
del poble. Som la representació que ens donen les eleccions municipals, les que 
finalment els partits polítics acaben decidint qui seu en aquestes cadires. Per tant, si 
us plau, crec que no tenim la necessària representativitat per que el Consell Comarcal 
es converteixi en un lloc de combat polític en aquest sentit. 
 
Quan els ciutadans decideixin, les institucions seran les encarregades d’iniciar els 
processos administratius i institucionals. El que no es pot fer és posar les institucions 
per davant de la opinió del poble, que és el que es preten amb aquest tipus de 
mocions. No. Que sigui el poble qui decideixi, i a partir d’aquí han de ser les 
institucions les que iniciïn els processos administratius i polítics que ens duguin allà on 
ens hagin de dur, però posar les institucions abans que la voluntat del poble, 
personalment i com a grup ens sembla un error. 
 
El Consell Comarcal té la missió de treballar dins de les seves competències per la 
millora dels ajuntaments, de tots els ajuntaments, els 23 adherits i la resta que no s’hi 
han adherit. I per tant, nosaltres com a institució estem al seu servei, al servei de la 
millora de les condicions de tots els ajuntaments d’aquesta comarca. 
 
Als promotors de la moció només els hi vull dir que, bé, que molt bé, ja estem discutint 
la moció, ara farem les votacions pertinents i per tant, ja tindrem el resultat, ja sabrem 
quin és el resultat d’aquest exercici de presentar aquesta moció que pensem, 
sincerament, per la tradició històrica d’aquest Consell Comarcal i pels fonaments del 
seu funcionament històric creiem que és un error. Però com a govern del Consell 
Comarcal només espero que us impliqueu tant, i amb tanta força, amb l’empenta de 
les polítiques culturals i de movilitat de les que sou responsables com a consellers 
comarcals. Espero que hi poseu tant de esforç i tanta empenta com esteu posant en la 
defensa d’aquesta moció. 
 
El senyor president comenta que la moció que es presenta avui, per part d’Esquerra 
Republicana, en principi és una voluntat política i no administrativa, i el punt número 2, 
que és el de designar el representant en aquesta associació, en el cas que s’aprovi, 
parlat amb els diferents portaveus hem acordat que aquest punt es treuria de la moció, 
perquè estaríem passant d’una voluntat política a un procés administratiu i, per tant, la 
moció que ha presentat Esquerra Republicana, i així acordat també amb els diferents 
portaveus, es presentaria amb tota la part dispositiva i el punt primer i no el segon. 
 
El senyor Jordi Vendrell i Ros dóna lectura a la part dispositiva de la moció: 
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“Tenint en compte aquests motius, el Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya proposa al Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Primer. Adherir-se a l’Associació de Municipis per a la Independència, entitat que té 
per objecte defensar des del món local el ple assoliment dels drets nacionals que 
corresponen a Catalunya, promoure la consciència i l’exercici del dret a decidir i assolir 
la constitució de la República Catalana al sí de la UE.” 
 
El senyor president dona pas a les votacions. 
 
El Ple aprova la moció per 16 vots a favor, 11 en contra i 3 abstencions. 
 
La moció compta amb els vots a favor del senyor Joaquim Brustenga i Etxauri, la 
senyora Meritxell Budó i Pla, el senyor German Cequier i Bardají, el senyor  Joaquim 
Ferriol i Tarafa, la senyora Rosa M. Isidro i Ortega,el senyor  Oriol López i Mayolas, el 
senyor Jordi Manils i Tavío, el senyor Joan Mora i Alsina, el senyor Antonio Moreno i 
Ureña, el senyor Pau Olóndriz de Moragas, la senyora Mariona Pons i Rodríguez, el 
senyor Martí Pujol i Casals, el senyor Jordi Solé i Ferrando, el senyor Joan Vila i 
Matabacas, el senyor Manel Vila i Valls i el senyor Jordi Xena i Ibàñez, 
 
Amb els vots en contra de la senyora Susana Calvo i Casadesús, la senyora Maria 
Assumpció Camps i García, la senyora Andrea Canelo i Matito, la senyora Montserrat 
Cots i Álvarez, el senyor José Maria Moya i Losilla, el senyor José Orive Vélez, el 
senyor Arnau Ramírez i Carner, el senyor Antonio Rísquez Caballero, el senyor Pere 
Rodríguez i Rodríguez, la senyora Ester Safont i Artal i el senyor Ignasi Simón i Ortoll,  
 
Amb les abstencions del senyor Josep Casasnovas i Vaquero, el senyor Francisco 
Manuel León i Cuenca i el senyor Ignasi Martínez i Murciano, 
 
  
 
22. Moció de suport a la iniciativa legislativa popular per la regulació de la dació 

en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social. 
 
Llegida la moció de 26 de setembre de 2012, que és la que segueix: 
 
“El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la 
construcció de l’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest 
cicle econòmic ha provocat una forta  crisi en el sector, que ha produït acomiadaments 
massius de treballadors i de treballadores, la pèrdua d’importants recursos privats i 
públics i, el que és encara més greu, la pèrdua de l’habitatge habitual a milers de 
famílies catalanes, condemnant a la vegada a desenes de milers de persones a una 
situació d’alt risc social per causa del sobreendeutament. 
 
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i el tercer 
trimestre de 2011 s’han produït a Espanya 151.369 processos de desallotjament com 
a conseqüència dels més de 328.000 procediments d’execució hipotecària iniciats. 
 
Aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els habitatges 
pel 60% del valor de taxació no nomes és anòmal i no té comparativa amb les 
legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les 
famílies quan varen signar els contractes hipotecaris molts cops amb informació 
insuficient i enganyosa. 
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Considerant inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic de dret 
que recull el dret a un habitatge digne i adequat a través de mandat constitucional, 
totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte 
hipotecari. 
 
Considerant que els efectes dramàtics es concentren a l’àmbit municipal, ja que és als 
serveis socials de les administracions locals on s’adrecen majoritàriament les persones 
i famílies afectades en busca d’ajut. 
 
Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit 
hipotecari. Cal una intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer 
front als efectes de l’actual problemàtica i cal, també, la reforma del marc legal vigent 
pel tal de reduir les situacions de sobreendeutament, limitant els efectes d’aquesta 
situació en la renda familiar per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social.  

 
Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques 
responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels ciutadans 
que ho necessitin es necessari procedir, també de forma immediata, a la reforma 
legislativa que impedeixi el desnonament del seu habitatge habitual a aquelles 
persones i famílies deutores, que per raons alienes a la seva voluntat no puguin fer 
front als deutes hipotecaris, garantint-los un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge 
o un d’altre. 

 
Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes 
legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament 
el màxim de recursos i mitjans per garantir la mediació pública entre deutors i creditors 
i l’accés a un habitatge en règim de lloguer a les persones i famílies afectades. El 
Govern de Catalunya, a la vegada, ha de cooperar de manera activa amb les 
administracions locals i les entitats cíviques i socials que treballen amb el mateix 
objectiu.   

 
Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament 
convençut que l’únic camí per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel 
que fa al dret de l’habitatge, és la creació de grans acords de diàleg social capaços de 
sustentar l’acció de govern solidària i de cohesió social que faci efectiu el dret d’accés 
a un habitatge digne al conjunt de catalans i catalanes. 
 
Per tot això, manifestem el nostre suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a la 
regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social 
i proposem al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:   

 
1. Instar el Govern de l’Estat a que en el termini de tres mesos presenti a les Corts 

Generals un projecte de llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament 
jurídic, en els casos  que afecti la residència habitual. 

 
2. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el 

sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret 
constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.  

 
3. Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, de 

comú acord amb les comunitats autònomes, per tal que les persones desnonades 
o amb risc de desnonament comptin amb els ajuts necessaris per accedir a un 
habitatge de lloguer, i/o tinguin dret a optar, si s’escau amb la mediació de 
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l’administració pública davant amb les entitats financeres per tal que puguin 
romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer o d’usdefruit durant un 
període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.  

 
4. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a 

establir de forma urgent un programa de mesures, coordinades amb el món local, 
de seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el 
seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com de 
suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en 
situació de risc de perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els 
recursos del Servei Públic d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta situació 
(OFIDEUTE). 

 
5. Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb 

les administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte 
socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats. 

 
6. Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per tal 

de que, en els casos de l‘habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària a 
aquelles persones i/o famílies sense ingressos i que es troben en una  situació de 
risc d’exclusió acreditada pels serveis públics d’atenció social,  per un període no 
inferior a dos anys , que permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d’atenció a 
les dites persones i famílies a fi i efecte del seu reallotjament segur i assequible.  

 
7. Donar recolzament al procés de recollida de signatures que faci possible la 

discussió parlamentària d’una reforma de la Llei, a través de la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) impulsada per les entitats a sota signants, amb la finalitat de regular 
la dació en pagament amb efectes retroactius, una moratòria immediata dels 
desnonaments i la reconversió de les hipoteques en lloguer social, com a mesura 
de mínims destinada a garantir el dret a l’habitatge de les persones afectades per 
execucions hipotecàries. 

 
8. Facilitar el procés de recollida de signatures. 
 
9. Fer públic aquest acord a través de les vies de comunicació ordinàries de les que 

disposa el Consell Comarcal. 
 
10. Enviar una còpia escanejada del present acord a la Comissió promotora de la 

Iniciativa Legislativa Popular de regulació de la dació en pagament, de lloguer 
social i de paralització dels desnonaments a la adreça electrònica: 
contacto@quenotehipotequenlavida.org 

 
11. Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del 

Parlament de Catalunya, al Ministeri de Fomento, a les Mesa del Congrés de 
Diputats i del Senat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i als ajuntaments de la comarca.” 

 
 
El Ple aprova la moció per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de dret 
i 33 de fet. 
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23. Moció per la modificació de les plusvàlues als afectats per processos de 

desnonament d’habitatges de primera residència. 
 
Llegida la moció de 26 de setembre de 2012, que és la que segueix: 
 
 
“Atesa la crisi econòmica, financera i social que patim i el drama diari en què viuen 
milers de famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a marxar de 
casa. 
 
Atès que en els casos d’execucions o transmissió forçosa judicial, per impagament 
d’hipoteques o altres, el deutor-desnonat és subjecte passiu de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana donat que es produeix una 
transmissió d’un terreny urbà i per tant té lloc el fet imposable. 
 
Atès que és evident que les famílies que perden la seva residència perquè no poden 
fer front a les seves obligacions econòmiques, siguin quines siguin, constitueixen un 
dels principals col•lectius que poden situar-se en risc d’exclusió social i esdevenen per 
tant objecte d’especial atenció en l’àmbit de les polítiques públiques de protecció 
social. 
 
Atès que en aquestes circumstàncies la liquidació de la plusvàlua suposa un cas 
flagrant d’injustícia tributària. 
 
Atès que el marc legal vigent (TRLHL) no regula cap possibilitat de què els ens locals 
estableixin beneficis fiscals per aquestes situacions, de tal manera que ens veiem 
obligats a preveure la liquidació d’aquests tributs, per molt injust que ens sembli; i que 
aquesta és una matèria reservada a llei segons l’article 8. d) de la Llei 58/2003 de 17 
de desembre, General Tributaria. 
 
Atès que en la majoria dels casos aquestes liquidacions seran objecte d’impagament, 
acumulació de sancions i d’interessos i acabaran molt probablement rebent la 
qualificació final d’insolvència, amb la qual cosa es consignen ingressos que no es 
cobraran i s’incorre en despeses de gestió respecte de deutes que esdevindran 
incobrables. 
 
Atès que la pròpia regulació del IIVTNU ja recull la figura dels substitut del contribuent, 
atribuint les obligacions tributàries a persones físiques o jurídiques, o entitats 
regulades al 35.4 de la LGT, distintes del subjecte passiu quan les circumstàncies així 
ho recomanen per raons d’eficiència en la gestió tributària, entre altres. 
 
Els antecedents descrits recomanen la redacció i aprovació de la present moció, per 
tal de donar complimenta als següents 
 
OBJECTIUS DE LA MOCIÓ 
 
1. Millorar l’ordenament jurídic que regula la fiscalitat dels ens locals, concretament el 

TRLHL, per dotar-lo de la mínima sensibilitat exigible en casos de desnonament 
forçós per execució judicial d’hipoteques. A criteri dels proponents resulta 
inacceptable liquidar l’IIVTNU a les famílies que han perdut el seu habitatge per 
raons econòmiques. 
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2. Evitar actuacions de gestió i recaptació que pressuposin un nul profit per a l’erari 
públic o per al compliment dels fins encomanats als poders públics i que, a la seva 
vegada, generen un cost superior a l’ingrés que d’ells poguessin derivar-se. 

 
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents 
 
1. Instar al Govern de l’Estat espanyol a legislar, de conformitat amb l’article 8.d) de la 

Llei 58/2003 General Tributaria, i fent referència sempre a titulars de primera 
residència:  

 
a) L’atribució de la condició de substitut del contribuent a l’entitat financera 

creditora i promotora del procediment de desnonament, alliberant així al 
subjecte passiu (persona o família desnonada) de la càrrega de la plusvàlua. 

 
b) La possibilitat que els ens locals puguin accelerar la declaració de fallida dels 

subjectes passius respecte de quotes meritades amb anterioritat a la 
mencionada reforma legislativa. 

 
2. Remetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió a les entitats 

municipalistes de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat i als partits  polítics 
catalans amb representació a les Corts Generals de l’Estat.” 

 
 
El Ple aprova la moció per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de dret 
i 33 de fet. 
 
 
24. Moció en contra de la proposta d’increment del 70% de la tarifa de 

subministrament d’aigua d’ATLL. 
 
Llegida la moció de 21 de setembre de 2012, que és la que segueix: 
 
 
“Arran de la reunió d’alcaldes i regidors del 19 de setembre de 2012, els ajuntaments 
del Vallès Oriental i el Consell Comarcal ens oposem a la proposta d’increment de la 
tarifa de subministrament d’aigua d’ATLL, per la repercussió que tindria i per la manera 
com s’ha fet. 
 
L’increment de tarifa proposat, que és del 70% respecte la tarifa vigent, resulta 
impossible d’assumir pels ajuntaments en la situació actual. Aquesta pujada del preu 
de l’aigua acabaria repercutint sobre el rebut de la ciutadania, i això agreujaria encara 
més la situació d’emergència que ja viuen moltes llars. Els ajuntaments i Consell 
Comarcal som especialment sensibles a la dura realitat que estem vivint, i és per 
aquest motiu que no podem acceptar la pujada de del preu de l’aigua. 
 
A més a més, des dels ajuntaments i Consell Comarcal també volem posar de 
manifest la precipitació i manca d’informació per part d’ATLL. D’entrada, sorprèn que 
l’audiència als municipis s’hagi donat a primers d’agost i per un termini de només 15 
dies. Però el que resulta inadmissible és que els ajuntaments que ho van sol·licitar no 
poguessin accedir a l’estudi econòmic de la nova tarifa. 
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En aquest sentit, expressem la nostra perplexitat per les dificultats d’accés a la 
informació davant d’una proposta d’increment de tarifes tan extraordinària, fet que 
posa en entredit la transparència i legitimitat de la tarifa proposada. 
 
Per tot això, hem acordat convocar una reunió amb l’objectiu que els representants 
d’ATLL proporcionin tota la informació necessària per justificar l’increment de la tarifa i 
que els ajuntaments i Consell Comarcal puguem plantejar directament els motius de la 
nostra disconformitat. 
 
Mentrestant, els ajuntaments i el Consell Comarcal estem consensuant les accions 
que cal emprendre davant d’aquesta situació. Per això, ens plantegem suspendre 
provisionalment l’aprovació de noves tarifes municipals i examinar altres mesures per 
recórrer contra l’increment de tarifa d’ATLL.” 
 
El Ple aprova la moció per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de dret 
i 33 de fet. 
 
 
25. Precs i preguntes. 
 
El senyor Manel Vila i Valls pregunta si ha estat aprovada la moció del punt 21 de 
l’ordre del dia. 
 
El senyor president confirma que sí, per 16 vots a favor, 11 en contra i 3 abstencions. 
 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i quaranta-set 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 
 


