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ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.:  2/2012 
Caràcter: Extraordinari 
Data:  14 de març de 2012 
Inici:   19:05 h 
Final:  19:22 h 
Lloc:  Seu del Consell Comarcal 

 
Hi assisteixen: 
 
José Orive Vélez, president 
Meritxell Budó i Pla 
Joaquím Brustenga i Etxauri, portaveu del Grup Comarcal de Convergència i 
Unió 
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 
Daniel Cortés i Martín, vicepresident primer 
Montserrat Cots i Álvarez 
Miquel Estapé i Valls 
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 
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 
Joan Vila i Matabacas 
Manel Vila i Valls, vicepresident segon 
 
També hi assisteixen: 
 
Ignasi Valls i Vilaró, gerent 
Francesc Aragón Sánchez, interventor 

Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 
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S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Marta Iglesias i Vivet 
Ma Ángels Olano i García 
Mariona Pons i Rodríguez 
Jordi Solé i Ferrando, portaveu del Grup Comarcal d’Esquerra Republicana – 
Acord Municipal 

 
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 15 de febrer de 2012. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Presa de possessió del senyor Pau Olondriz de Moragas com a conseller 

comarcal. 
 

3. Donar compte de la renúncia com a consellera comarcal de la senyora Ma Ángeles 
Olano García. 
 

4. Donar compte de l’adscripció d’un conseller comarcal a la comissió informativa de 
les matèries de competència del Ple. 
 

5. Dictamen de nomenament d’un representant suplent al Consorci Govern Territorial 
de Salut del Vallès Oriental Sector Central. 
  

6. Dictamen de nomenament d’un representant al comitè comarcal de la Creu Roja a 
Granollers. 
 

7. Dictamen de nomenament de designació d’un representant a les comissions 
sectorials de la Federació de Municipis de Catalunya. 
 

8. Dictamen de nomenament d’un membre de la Comissió de Govern. 
 

9. Dictamen de creació de la Comissió informativa per a la redacció del Pla d’actuació 
comarcal. 

 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
10. Dictamen d’aprovació del Pla d’ajustament de tresoreria. 
  
11. Dictamen d’aprovació d’un contracte de préstec ICO Liquidez -modalitat A- amb 

Bankia, SA. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL, ESTUDIS I DESENVOLUPAMENT 

 
12. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de 

Granollers per dur a terme l’actuació PUOSC Nous accessos a l’Hospital General 
Comarcal de Granollers. 
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ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
13. Dictamen d’aprovació d’una addenda al conveni per l’encàrrec de gestió dels 

serveis socials bàsics de Castellterçol amb l’Ajuntament de Castellterçol. 
   
 
El senyor José Orive Vélez dona la benvinguda a tots els conselleres i consellers 
comarcals al plenari, i a continuació passa al primer punt de l’ordre del dia. 
 

 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 15 de febrer de 2012. 
 
Vista l’acta de la sessió de 15 de febrer 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 Pau Olondriz de Moragas com a conseller 

comarcal. 
 

 
El senyor president diu que es procedirà a la pressa de possessió del senyor Pau 
Olóndriz de Moragas com a conseller comarcal i li dóna la benvinguda: 
 
El senyor secretari li pregunta: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, 
complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller comarcal, amb lleialtat al rei, i 
guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de l’estat i l'estatut 
d’autonomia de Catalunya?” 
 

Pau Olóndriz de Moragas: “Sí, ho prometo” 
 
Tot seguit el senyor president lliura al senyor Pau Olóndriz de Moragas el botó distintiu 
del Consell Comarcal.  
 

 
3. Donar compte de la renúncia com a consellera comarcal de la senyora Ma 

Ángeles Olano García. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de la renúncia al càrrec de 
consellera comarcal de la senyora Ma. Ángeles Olano García. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 2 de març de 2012, registre d’entrada núm. 1308, la senyora Ma Angeles Olano 
García va presentar la renúncia al càrrec de conseller comarcal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 24.2 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

per Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
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2. L’article 182, en relació amb la disposició addicional primera, apartat tercer de la Llei 

orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
 
3. La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre 

substitució de càrrecs representatius locals (BOE núm. 171, de 18.07.2003). 
 
4. El certificat de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 6 de juliol de 2011, en 

què es proclamen membres electes i suplents pels Consells Comarcals. 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Donar-se per assabentat de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la 

senyora Ma Angeles Olano García, amb DNI/NIF 40 976 321 G. 
 
2. Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial de conseller 

comarcal a favor del senyor José Santiago Ariza, candidat a la llista presentada pel 
Partido Popular, segons certificació, de 6 de juliol de 2011, de proclamació de 
membres electes i suplents dels consells comarcal, emesa per la Junta Electoral 
Provincial de Barcelona.” 

 
 
4. Donar compte de l’adscripció d’un conseller comarcal a la comissió 

informativa de les matèries de competència del Ple. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’adscripció a la 
comissió informativa de les matèries de competència del Ple següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 2 de març de 2012, registre d’entrada núm. 1308, la senyora Ma Angeles Olano 

García va presentar la renúncia al càrrec de conseller comarcal. 
 

2. El 7 de març de 2012, la senyora Susanna Calvo Casadesús, consellera i 
portaveu grup comarcal del Partit Popular del Vallès Oriental ens ha comunicat 
que a partir del 2 de març de 2012, el conseller portaveu suplent del grup 
comarcal del Partit Popular del Vallès Oriental serà el senyor José Mª Moya 
Losilla, en substitució de la consellera, senyora Mª Àngels Olano Garcia, i al 
mateix temps, serà membre de la Comissió informativa de les matèries de 
competència del Ple. 

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

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

 
  La comarca es configura com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i és   

formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals. d’acord 
amb l’article 92.1 de l’Estatut, el règim jurídic de les quals s’ha de regular per una 
llei del Parlament -article 92.2-. 
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2. L’article 3.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases del règim local (LBRL), 

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

 
  Les comunitats autònomes, d’acord amb el que disposen els seus estatuts 

respectius, podran crear en el seu territori comarques que agrupin diversos 
municipis. I són les lleis de les comunitats autònomes les que determinaran la 
composició i el funcionament dels seus òrgans de govern -article 42.1 i 3 de la 
LBRL-. 

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

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

 
4. El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 

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

 
5. L’article 12.3, en relació amb l’article 14 del TRLOC, disposa que el consell 

comarcal pot complementar aquesta organització bàsica en els termes previstos 
en la legislació de règim local, sigui mitjançant acord del ple o mitjançant 
l'aprovació del reglament orgànic comarcal corresponent. 

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

que també existiran les comissions informatives en els termes que s’estableixen 
en el Reglament. Els articles 16 a 21 del Reglament orgànic en regulen el règim 
de funcionament. Els correspon l’estudi i el dictamen previs dels assumptes que 
s’han de sotmetre a decisió del ple o de la comissió de govern quan actuï per 
delegació d’aquest. 

 
7. L’article 18.1 del TRLOC disposa que el ple del consell comarcal determina el 

nombre i la denominació de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta, i 
també el nombre dels seus membres.  

 
 Les comissions són integrades pels membres que designen els diferents grups 

polítics que formen part de la corporació. El nombre de membres per grup ha 
d'ésser proporcional a la representativitat del grup en el consell comarcal, o bé 
igual per a cada grup; en aquest últim cas, s'ha d'aplicar el sistema de vot 
ponderat -article 18.1 del TRLOC-. 

 
 L’article 19 ROC disposa que correspon al ple determinar-ne el nombre i la 

denominació, a proposta del president. Les comissions informatives tindran la 
mateixa durada que el mandat electoral. La presidència de la comissió correspon 
al president o bé en el conseller o consellera en qui delegui. El sistema de votació 
serà el de vot ponderat en funció del nombre de representants que cada grup 
polític tingui en el Ple. 
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8. L’article 21 del ROC disposa que l’adscripció, a cada comissió dels consellers que 
corresponguin a cada grup polític i les variacions que es produeixin en cada 
període de mandat, es realitzarà mitjançant un escrit del portaveu de cada grup. 

 
9. Els articles 14.2.b) i 18 del TRLOC i els articles 6 c) i 18 del ROC, d’acord amb els 

quals correspon al Ple establir l’organització del Consell Comarcal. 
 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que es doni per assabentat de l’adscripció del conseller comarcal 
José Mª Moya Losilla a la Comissió informativa de les matèries de competència del 
Ple.” 
 
 
5. Dictamen de nomenament d’un representant suplent al Consorci Govern 

Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Central. 
 
 

Llegit el dictamen de la Presidència, de 7 de març de 2012, que és el que segueix: 
 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La salut i el benestar de les persones constitueixen un objectiu de primer ordre 

que respon a un dret fonamental dels ciutadans i ciutadanes del nostre país, 
compartit per diverses administracions amb competències en aquestes matèries. 

 
2. El 17 de març de 2006, la conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, el 

Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els 
Ajuntaments d’Aiguafreda, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, 
Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, Gallifa, Granollers, la Garriga, 
la Roca del Vallès, l’Ametlla del Vallès, les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, 
Lliçà de Vall, Montmeló, Montornès del Vallès,Sant Feliu de Codines, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Tagamanent, Vallromanes i Vilanova i la Geltrú varen signar 
un conveni de col·laboració interadministrativa que té per objecte el treball conjunt 
en la planificació, ordenació, avaluació i coordinació dels centres, serveis i 
establiments de protecció de la salut i d’atenció sanitària, sociosanitària i de 
rehabilitació que desenvolupen la seva activitat, totalment o parcial, dins l’àmbit 
territorial  dels seus municipis del Vallès Oriental (sector central). 

 
3. El 22 d’abril de 2009, el Ple va aprovar la creació i constitució del Consorci del 

Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Central, -en endavant, el 
Consorci-, així com els Estatuts pels quals s’ha de regir.  

 
4. L'objectiu del Govern Territorial de del Vallès Oriental Sector Central és contribuir 

a la millora de la salut de la població de referència i la funció bàsica del Consorci 
serà l'ordenació, la priorització i la coordinació dels recursos del territori amb la 
finalitat de garantir la prestació efectiva de la cartera de serveis del sistema de 
salut.  

 
Les funcions específiques d'aquest Consorci són les següents: 
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a) La participació en la planificació, programació i avaluació de la promoció, 
prevenció, protecció i vigilància de la salut, així com de l'assistència sanitària i 
sociosanitària. 

b) La promoció de centres, establiments i serveis relacionats amb el sistema de 
salut -i de serveis socials- de responsabilitat pública. 

c) El foment d'aliances estratègiques i de programes de gestió compartida entre 
els proveïdors de serveis. 

d) El foment de la participació comunitària en les actuacions i els programes de 
salut -i socials- com un dels eixos essencials que han d'articular el treball del 
Consorci. 

e) El foment de la humanització i qualitat dels serveis sanitaris, així com de la 
igualtat de tracte i de l'equitat en el seu accés per part de tots els pacients i 
usuaris del sistema de salut - i social - de responsabilitat pública. 

f) La promoció de la salut individual i col·lectiva. 
g) La promoció i millora dels serveis d'atenció a la dependència. 
h) La determinació dels criteris de priorització per a la distribució dels recursos 

econòmics afectes al finançament dels serveis i prestacions del sistema 
sanitari. 

i) El desenvolupament d'aquelles tasques que li delegui qualsevol de les 
administracions que participen en el Consorci, com també aquells encàrrecs 
que li siguin encomanats en l'àmbit de la salut, i, si s'escau, en l'àmbit dels 
serveis socials. 

 
5. El 22 de juliol de 2011, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va nomenar 

a la senyora Marta Melgar i Hervàs representant suplent del Consell Comarcal al 
Consell Rector del Consorci Govern Territorial del Vallès Oriental Sector Central. 

 
6. El 18 de gener de 2012, registre d’entrada núm. 436, la senyora Marta Melgar 

Hervás va presentar la renúncia al càrrec de consellera comarcal. 
 

7. El 15 de febrer de 2012, el Ple es va donar per assabentat de la renúncia al càrrec 
de consellera comarcal de la senyora Marta Melgar Hervás, amb DNI/NIF 
38.142.774 B. 

 
8. El 7 de març 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 9 dels Estatuts el Consorci estableix que el Consell Rector és l’òrgan 

superior de caràcter paritari. Està integrat pels membres de cadascun dels ens 
consorciats. En el nomenament dels membres es designarà un vocal titular i un 
vocal suplent; aquest substituirà el primer en el cas d’absència justificada o 
malaltia. La designació del vocal haurà de recaure en un càrrec electe d’una entitat 
local. 
 

2. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
segons la redacció donada per l’article 1.1 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local; els articles 269 i ss del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya; i l’article 312 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, referents 
al règim aplicable als consorcis. 
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3. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

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

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar al senyor Josep Casasnovas i Vaquero com a representant suplent del 

Consell Comarcal al Consell Rector del Consorci Govern Territorial del Vallès 
Oriental Sector Central. 

 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Consorci, fent constar a la 

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

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 32 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
6. Dictamen de nomenament d’un representant al comitè comarcal de la Creu 

Roja a Granollers. 
  
Llegit el dictamen de la Presidència, de 7 de març de 2012, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’article 10 dels Estatuts de la Creu Roja Espanyola estableix que l’ajuntament del 

municipi on tingui la seu el Comitè Local podrà designar-hi un representant. En cas 
de Comitès Comarcals o Insulars podrà augmentar-se la representació de 
l’Administració Local, fins un màxim del 25% del nombre de vocals electius, amb el 
coneixement previ i l’autorització del Comitè Autonòmic respectiu. 

 
2. El 30 de juny de 2011, registre d’entrada 4957, el senyor Jaume Armadans i Prims, 

president en funcions de la Creu Roja a Granollers, va sol·licitar al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental la designació d’un representant al Comitè Comarcal 
de la Creu Roja a Granollers. 

 
3. El 22 de juliol de 2011, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va nomenar 

a la senyora Marta Melgar i Hervàs representant del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental al Comitè Comarcal de la Creu Roja a Granollers. 
 

4. El 18 de gener de 2012, registre d’entrada núm. 436, la senyora Marta Melgar 
Hervás va presentar la renúncia al càrrec de consellera comarcal. 

 
5. El 15 de febrer de 2012, el Ple es va donar per assabentat de la renúncia al càrrec 

de consellera comarcal de la senyora Marta Melgar Hervás, amb DNI/NIF 
38.142.774 B. 
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6. El 7 de març 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 10 dels Estatuts de la Creu Roja Espanyola. 
 
2. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

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

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar al senyor Josep Casasnovas i Vaquero, representant del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental al Comitè Comarcal de la Creu Roja a Granollers. 
 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Comitè Comarcal de la Creu 

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

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 32 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
7. Dictamen de nomenament de designació d’un representant a les comissions 

sectorials de la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 7 de març de 2012, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’11 d’octubre de 2011, el Comitè Executiu de la Federació de Municipis de 

Catalunya, d’ara endavant FMC, va acordar la creació de 18 comissions sectorials 
per aquest nou mandat (2011-2015).  
 
La FMC té, entre els seves finalitats, el foment i la defensa dels ens locals, facilitant 
l’intercanvi d’informació sobre temàtiques locals, i per enriquir aquest debat es 
creen les comissions sectorials, com un dels elements fonamentals de participació 
dels càrrecs electes en l’activitat de l’entitat. 
 

2. El 20 d’octubre de 2011, registre d’entrada núm. 2011/7066, el president de la 
Federació de Municipis de Catalunya ha sol·licitat la designació dels representants 
d’aquest Consell Comarcal a les 18 comissions creades. Aquesta designació de 
representants a les comissions sectorials, s’han de trametre abans del 31 d’octubre 
de 2011. 
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3. El 25 d’octubre de 2011, el president del Consell Comarcal, mitjançant Decret 
76/2011, va designar la consellera comarcal Marta Melgar i Hervàs com a 
representant en la Comissió sectorial de treball de salut i consum de la Federació 
de Municipis de Catalunya. 
 

4. El 22 de juliol de 2011, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va nomenar 
a la senyora Marta Melgar i Hervàs representant del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental al Comitè Comarcal de la Creu Roja a Granollers. 
 

5. El 18 de gener de 2012, registre d’entrada núm. 436, la senyora Marta Melgar 
Hervás va presentar la renúncia al càrrec de consellera comarcal. 

 
6. El 15 de febrer de 2012, el Ple es va donar per assabentat de la renúncia al càrrec 

de consellera comarcal de la senyora Marta Melgar Hervás, amb DNI/NIF 
38.142.774 B. 

 
7. El 7 de març 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 10 dels Estatuts de la Creu Roja Espanyola. 
 
2. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

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

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar al senyor Josep Casasnovas i Vaquero com a representant en la 

Comissió sectorial de treball de salut i consum de la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 

2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Federació de Municipis de 
Catalunya, fent constar a la persona designada que el càrrec s’entendrà acceptat 
si no manifesta res al respecte en el termini de dos dies següents a la notificació 
d’aquest acord.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 32 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
8. Dictamen de nomenament d’un membre de la Comissió de Govern. 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 7 de març de 2012, que és el que segueix: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 de juliol de 2011, el Ple va aprovar nomenar diversos membres de la 

Comissió de Govern -comissió permanent del Ple-, entre d’altres la senyora Marta 
Melgar Hervás. 
 

2. L’ordre del dia d’aquest Ple consta la presa de possessió del senyor Pau Olondriz 
de Moragas, sempre i quan prengui possessió al càrrec, es podrà nomenar 
membre de la Comissió de Govern. 

 
3. El 7 de març 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 2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 

6/2006, de 19 de juliol, determina que les comarques s’integren en el sistema 
institucional de la Generalitat de Catalunya. 
 
La comarca es configura com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i és 
formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals. d’acord 
amb l’article 92.1 de l’Estatut, el règim jurídic de les quals s’ha de regular per una 
llei del Parlament -article 92.2-. 

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

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

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

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

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

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

5. L’article 12.3, en relació amb l’article 14 del TRLOC, disposa que el consell 
comarcal pot complementar aquesta organització bàsica en els termes previstos en 
la legislació de règim local, sigui mitjançant acord del ple o mitjançant l'aprovació 
del reglament orgànic comarcal corresponent. 
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6. L’article 17, en relació amb l’article 12.2 del TRLOC disposa que si el nombre de 
membres del consell comarcal és elevat o si qualsevol altra circumstància ho fa 
necessari, mitjançant el reglament orgànic comarcal corresponent es pot crear una 
comissió permanent del ple. El dit reglament ha de fixar el nombre de membres 
que han de compondre-la, els quals han d'ésser nomenats pel ple entre els 
consellers comarcals, i hi ha d'assignar competències. 
 

7. L’article 4 de la LBRL i l’article 8 del TRLMRLC pel que fa a la potestat 
reglamentària i d’autoorganització dels ens locals. La disposició final tercera del 
TRLMRLC atribueix a la potestat reglamentària dels ens locals el desenvolupament 
dels aspectes relatius a l’organització i el funcionament dels òrgans de govern, 
d’acord amb el marc general que estableix aquesta Llei i les normes bàsiques de 
l’Estat. Atorga també al Govern de la Generalitat la facultat d’elaborar disposicions 
reglamentàries sobre aquestes matèries, que són d’aplicació supletòria en defecte 
de les de les corporacions locals. Val a dir que la Generalitat de Catalunya no ha 
exercitat aquesta competència. 
 

8. El Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental (ROC) determina 
que la Comissió de Govern és òrgan de govern del Consell Comarcal (article 4). 
Els articles 9 i 10 que la Comissió de Govern es composa pel president del Consell 
Comarcal, que la presideix, i els consellers comarcals lliurement nomenats per 
aquell en nombre no superior al terç del nombre legal de membres del Consell 
Comarcal; en total, doncs, dotze membres.  
 

9. Aquesta previsió del Reglament orgànic és anterior a la redacció donada a l’article 
17 per la Llei de l’organització comarcal pel decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre que n’aprova el text refós. Els articles 9 i 10 del Reglament i els articles 
13.1 b) i 17 del TRLOC, tot i no ser contradictoris, necessiten d’una interpretació 
integradora en relació amb la presidència de la comissió permanent i l’elecció del 
president per formar-ne part la qual només pot ser resolta per l’acord del propi Ple 
en exercici de les potestats d’autoorganització. 
 

10. L’article 14.2.b) del TRLOC i l’article 6 c) del ROC, d’acord amb els quals 
correspon al Ple establir l’organització del Consell Comarcal. 

 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar al senyor Pau Olondriz de Moragas, membre de la Comissió de Govern -

comissió permanent del Ple. 
 
2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 32 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
9. Dictamen de creació de la Comissió informativa per a la redacció del Pla 

d’actuació comarcal. 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 7 de març de 2012, que és el que segueix: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’article 18.1 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, assenyala que el ple 
determina el nombre i la denominació de les comissions d’estudi, d’informe o de 
consulta. En el mateix sentit, l’article 4.2, en relació amb l’article 16, del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
2. El Reglament orgànic regula el règim de les comissions informatives, que podran 

ser de caràcter general i permanent, per grans àrees funcionals, o de caràcter 
especial, pel coneixement i l’estudi d’un tema en concret i per un període 
determinat. 

 
Correspon al ple determinar-ne el nombre i la denominació, a proposta del 
president. Les comissions informatives tindran la mateixa durada que el mandat 
electoral. La presidència de la comissió correspon al president o bé en el conseller 
o consellera en qui delegui. 

 
El sistema de votació serà el de vot ponderat en funció del nombre de 
representants que cada grup polític tingui en el ple comarcal. 

 
A l’empara de l’article 21 de Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental l’adscripció, a cada comissió dels consellers que corresponguin a cada 
grup polític i les variacions que es produeixin en cada període de mandat, es 
realitzarà mitjançant un escrit del portaveu de cada grup. 

 
3. El 7 de març 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 18 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, l’article 60 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, l’article 20 i ss de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i l’article 123 i ss del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals en què fa referència a les 
comissions d’estudi, d’informe o de consulta. 

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

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, d’acord amb els quals 
correspon al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no 
atribueix a altres òrgans. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Crear la Comissió informativa de caràcter especial per a la revisió i la modificació 

del Programa d’Actuació Comarcal. 
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2. Aquesta Comissió la composa: 
 

- El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que la presideix 
- Dos consellers o conselleres comarcals designats per cada grup comarcal 

constituït 
 
3. El sistema de votació serà el de vot ponderat en funció del nombre de 

representants que cada grup polític tingui en el ple comarcal. 
 
4. Traslladar aquest acord als portaveus dels grups comarcals per tal que designin 

les persones que adscriuen a la Comissió informativa de revisió i modificació del 
Programa d’Actuació Comarcal.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 32 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
10. Dictamen d’aprovació del Pla d’ajustament de tresoreria. 
 
El senyor president dóna la paraula al senyor Francesc Aragón Sánchez, interventor: 
 
“Bé, com ja a hores d’ara sabrà tothom en principi el Reial Decret Llei 7/2012 va 
establir que totes aquelles entitats locals que no rebien directament la participació de 
tributs de l’estat canviant el criteri o reajustant el criteri establert en el 4/2012, en el 
qual sí que s’establia que totes les entitats locals estaven afectades, doncs modificant 
això, el Consell Comarcal del Vallès Oriental no li afecta el 4/2012 i per tant, no cal fer 
la relació de factures certificades que s’ha de fer arribar al Ministerio de Economía y 
Hacienda demà com a últim dia ni tampoc correspon la aprovació del Pla d’ajustament 
o donar compte, que és el nostre cas, que no s’havia de fer el Pla d’ajustament, i per 
tant aquest punt de l’ordre del dia, el millor seria deixar-lo en blanc sobre la taula 
perquè no hi havia cap obligació ni estàvem dins d’aquests supòsits.” 
 
11. Dictamen d’aprovació d’un contracte de préstec ICO Liquidez -modalitat A- 

amb Bankia, SA. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 9 de març de 2012, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té un desacompassament en la recaptació 

dels ingressos i el pagament de les despeses, això determina una manca de 
liquiditat a la tresoreria. 
 

2. El 15 de febrer de 2012, el Ple va aprovar l’inici de l’expedient per concertar una 
operació de tresoreria a curt termini per a l’any 2012, amb vigència des de la data 
de la signatura del contracte fins a 31 de desembre de 2012, d’acord amb l’article 
14.3 del Reial decret llei 8/2010, amb les condicions financeres següents: 
 
- Crèdit màxim autoritzat  .................................................  3.000.000 € 
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- Les ofertes poden ser de: 3.000.000 €, 2.500.000 €, 2.000.000 €, 1.500.000 €, 
1.000.000 € i 500.000 € 

- Termini  ............................................................  no superior a un any 
- Tipus d’interès i marge  ..........................................  Euribor mensual 
- Comissió de formalització  ...........................................................  0 € 
- Comissió de no disponibilitat  ......................................................  0 € 
- Comissió d’amortització anticipada  .............................................  0 € 
- Sense cap altra tipus de comissió ni despesa 
 
Es va establir tres terminis de presentació de les ofertes (el 6 de març de 2012, el 
10 d’abril de 2012 i el 8 de maig de 2012). 
 

3. El 5 de març de 2012, registre d’entrada número 1335, Bankia, SA ens ha fet 
arribar un contracte de préstec ICO Liquidez -modalitat A-, amb les condicions 
següents: 
 
Modalitat: préstec ICO Liquidez modalitat A 
Import: 1.000.000 € (un milió d’euros) 
Termini: 12 mesos 
Amortització: al venciment 
Tipus d’interès de referència: EURIBOR Reuter 6 mesos publicat per ICO el dia 
anterior al dia d’inici de la quinzena 
Diferencial de captació de fons ICO: 3% (fins al 24/02. A partir d’aquesta data 
ICO tornarà a publicar el diferencial que correspongui) 
Marge d’ICO: 1% 
Marge de Bankia: 1% 
Tipus d’interès nominal (quinzena del 27 de febrer al 9 març): 6,219% nominal 
Comissió d’obertura: 0,50 € 
Comissió de no disponibilitat: no procedeix (al ser préstec es disposa tot l’import 
des de la formalització fins al venciment. 
Comissió d’amortització anticipada voluntària: 0 € 
Comissió d’amortització anticipada obligatòria (per incompliment): 1 % 
Comissió per reclamació de posicions deutores: 35 € 
Altres comissions: exempt 
 
NOTES ADDICIONALS: 
> Oferta en vigor fins al 30 de juny de 2012, excepte en quant al tipus d’interès, 
que tindrà validesa fins al 9 de març. A partir d’aquesta data, el tipus d’interès 
nominal serà el que sorgeixi a partir de la publicació, per part d’ICO, del tipus 
d’interès de referència 
> Les liquidacions d’interessos seran mensuals. Bases: Act/360. 

 
4. El 7 de març 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 52.2 tercer paràgraf del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’ara endavant 
TRLRHL estableix que un cop superats els esmentats límits, l’aprovació correspon 
al Ple de la corporació local. 

 
2. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya 
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aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que el Ple té la 
competència per l’exercici de les altres atribucions que expressament li assignen 
les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres 
òrgans comarcals. 

 
3. 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. 
 
El 10 % dels recursos ordinaris del pressupost és 1.516.546,68 €. 

 

4. L’article 52.1 segon paràgraf del TRLRHL estableix que en el cas de que no 

existeixen previsions pressupostàries a aquest efecte, és aplicable, en tot cas, 
l’article 20 i 4 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, llevat que 
es faci l’oportuna adaptació del pressupost o de les seves bases d’execució, com a 
condició prèvia a la viabilitat dels compromisos adquirits per subscriure l’operació 
de crèdit corresponent. Aquesta modificació s’ha de dur a terme per acord del ple 
de la corporació, en qualsevol cas. 
 

5. L’article 4 de les bases del pressupost general d’ingressos i despeses autoritza per 
a l’exercici 2012 un endeutament màxim per operacions a curt termini, en la seva 
modalitat d’operacions de tresoreria, del percentatge màxim que per a aquests 
tipus d’operacions fixa l’article 51 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, les quals hauran de reunir els requisits que per a aquests tipus 
d’operacions estableix l’esmentada llei. 

 
6. Les partides pressupostàries que consten en el Pressupost general d’ingressos i 

despeses per a l’any 2012 són: 
 

Partida Descripció Import 

01100 31001 Pòlissa de crèdit: interessos 45.000 € 

01100 31002 Confirming despeses (interessos i comissions) 30.000 € 

01100 35200 Interessos de demora 100 € 

0110 359 Altres despeses financeres 20.000 € 

 
7. L’article 114.2 lletra i) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya i l’article 47.2 lletra l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local estableix que és necessari el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació per l’aprovació 
d’operacions financeres o de crèdit i la concessió de quitaments o esperes, si llur 
import excedeix el 10% dels recursos ordinaris del seu pressupost, així com també 
les operacions previstes en l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals. 
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8. L’article 4.1 l) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
en què exclou de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, entre d’altres, els contractes 
relatius a serveis financers relacionats amb l’emissió, compra, venta i transferència 
de valors o d’altres instruments financers, en particular les operacions relatives a la 
gestió financera de l’Estat, així com les operacions destinades a l’obtenció de fons 
o capital pels ens, organismes i entitats dels sector públic, així com els serveis 
prestats per el Banc d’Espanya i les operacions de tresoreria. 
 

9. L’article 4.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
estableix que els contractes, negocis i relacions jurídiques enumerats a l’apartat 
anterior es regulen per les normes especials, i s’han d’aplicar els principis 
d’aquesta Llei per resoldre els dubtes i llacunes que es puguin presentar. 

 

10. L’article 52.1 segon paràgraf del TRLRHL estableix que en el cas de que no 

existeixen previsions pressupostàries a aquest efecte, és aplicable, en tot cas, 
l’article 20 i 4 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, llevat que 
es faci l’oportuna adaptació del pressupost o de les seves bases d’execució, com a 
condició prèvia a la viabilitat dels compromisos adquirits per subscriure l’operació 
de crèdit corresponent. Aquesta modificació s’ha de dur a terme per acord del ple 
de la corporació, en qualsevol cas. 

 

11. L’article 51 del TRLRHL estableix que per atendre necessitats transitòries de 

tresoreria, les entitats locals poden concertar operacions de crèdit a curt termini, 
que no excedeixi l’any, sempre que en conjunt no superin el 30 per cent dels seus 
ingressos liquidats per operacions corrents en l’exercici anterior, llevat que 
l’operació s’hagi de dur a terme en el primer semestre de l’any sense que s’hagi 
produït la liquidació del pressupost de l’exercici, cas en què s’ha de prendre en 
consideració la liquidació de l’exercici anterior a aquest últim. 
 

12. L’article 14.3 del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, disposa que les 
operacions a curt termini concertades per a cobrir les situacions transitòries de 
finançament regulades a l’article 51 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals hauran de quedar cancel·lades a 31 de desembre de cada any. 

 
13. Les condicions del contracte de préstec ICO Liquidez -modalitat A- presentat per 

Bankia, SA següents: 
 
Modalitat: préstec ICO Liquidez modalitat A 
Import: 1.000.000 € (un milió d’euros) 
Termini: 12 mesos 
Amortització: al venciment 
Tipus d’interès de referència: EURIBOR Reuter 6 mesos publicat per ICO el dia 
anterior al dia d’inici de la quinzena 
Diferencial de captació de fons ICO: 3% (fins al 24/02. A partir d’aquesta data 
ICO tornarà a publicar el diferencial que correspongui) 
Marge d’ICO: 1% 
Marge de Bankia: 1% 
Tipus d’interès nominal (quinzena del 27 de febrer al 9 març): 6,219% nominal 
Comissió d’obertura: 0,50 € 
Comissió de no disponibilitat: no procedeix (al ser préstec es disposa tot l’import 
des de la formalització fins al venciment. 
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Comissió d’amortització anticipada voluntària: 0 € 
Comissió d’amortització anticipada obligatòria (per incompliment): 1 % 
Comissió per reclamació de posicions deutores: 35 € 
Altres comissions: exempt 
 
NOTES ADDICIONALS: 
> Oferta en vigor fins al 30 de juny de 2012, excepte en quant al tipus d’interès, 
que tindrà validesa fins al 9 de març. A partir d’aquesta data, el tipus d’interès 
nominal serà el que sorgeixi a partir de la publicació, per part d’ICO, del tipus 
d’interès de referència 
> Les liquidacions d’interessos seran mensuals. Bases: Act/360. 

 
En el pacte quart del contracte proposat estableix que la durada del contracte serà 
de dotze mesos, segons el text següent: 
 
La duración del préstamo, contada desde la fecha de cómputo, será de DOCE (12) meses, contados 
desde el día …………………(fecha de cómputo), más los días que medien entre la fecha de 
formalización y la fecha cómputo, por lo que vencerá el día ………… 
 
A efectos de este contrato, la fecha de cómputo será el día… (fecha de computo) …, que se 
corresponde al primer día 10 siguiente a la fecha de valor que el I.C.O. asigne a la disposición de 
fondos de esta operación. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar un contracte de préstec ICO Liquidez -modalitat A- amb Bankia, SA. 

 
2. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 011 00 310 01 del 

pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2012. 
 

3. Notificar aquest acord a Bankia, SA.” 
 
El senyor Ignasi Valls i Vilaró diu que “de la proposta que teníeu a les carpetes, hi ha 
una modificació que afegim que diu el següent: 
 
Aquest acord i la formalització del contracte es sotmeten a la condició suspensiva de 
no disposició de tresoreria o altres finançaments per fer front a les despeses 
vençudes, liquides i exigibles havent-se de resoldre en tot cas a 31 de desembre de 
2012.” 
 
El senyor Miquel Estapé i Valls comenta que “la situació econòmica del Consell, tenim 
els recursos disponibles i ferms com per poder arribar fins al mes de juliol a les 
nòmines dels treballadors, i podem pagar els proveïdors d’aquest mes de març. Sobre 
el mes d’abril i maig ho tindríem complicat. Això és la situació actual amb els recursos 
que tenim segurs. Ara, dit això, tenim 3 o 4 notícies que ens preveuen uns ingressos 
addicionals durant aquest mesos i que ens haurien de poder passar fins a l’estiu amb 
tranquil·litat. Per un costat és aquesta operació de crèdit que concertem amb Bankia 
per un milió d’euros, però la intenció és no disposar-la, perquè no és una operació de 
tresoreria sinó que és un crèdit i té unes condicions de disposició que són importants, 
5.000 euros d’obertura i a més a més, al no ser una operació de tresoreria es paga per 
la totalitat, la comissió del 5% es paga per la totalitat del milió d’euros i no per la part 
que utilitzis, que és el que es fa servir habitualment a les operacions de tresoreria. Per 
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tant, aquí tenim aquesta possibilitat d’utilitzar un milió d’euros, després tenim que la 
Generalitat de Catalunya ens reconeix uns deutes en el seu sistema informàtic de 3,5 
milions d’euros -ens deu més diners, però ja ens reconeix al sistema informàtic- i hi ha 
una previsió de pagament al final d’aquest mes d’una bona part d’aquests diners, a 
més a més també tenim que la Diputació de Barcelona ha fet unes aportacions 
extraordinàries per al transport escolar no obligatori, que és una xifra que tenim 
pendent de concretar, i per altra banda també hi ha una noticia que creiem que ens pot 
beneficiar que és relativa a l’acord entre les Diputacions i la Generalitat pel que fa a 
facilitar liquidesa als ajuntaments, en el qual el Consell Comarcal directament no li 
afecta, però indirectament, em comentava el gerent, ens transmet el missatge que això 
permetrà que la Generalitat de Catalunya prioritzar els pagaments als consells 
comarcals davant d’altres pagaments que tingui de fer front, de forma que això 
millorarà la liquidesa també dels consells comarcals. Per tant tenim una situació 
delicada però tenim 3 o 4 previsions que ens han de permetre arribar fins l’estiu amb 
tranquil·litat. 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 32 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL, ESTUDIS I DESENVOLUPAMENT 
 
12. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni amb 

l’Ajuntament de Granollers per dur a terme l’actuació PUOSC Nous accessos 
a l’Hospital General Comarcal de Granollers. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Política Territorial, Estudis i Desenvolupament, de 7 de 
març de 2012, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 7 de març de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 

Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 

“El 2 de març de 2011 es va publicar al DOGC el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) corresponent a l’anualitat 2012, dins del qual s’atribueix al Consell Comarcal una 
subvenció de 800.000 euros per als Nous accessos a l’Hospital General Comarcal de 
Granollers, amb un pressupost de 905.500. 
 
D’acord amb el projecte tècnic elaborat per l’Ajuntament de Granollers i aprovat pel Decret 
de Presidència 65/2011 de 23 de setembre de 2011, les obres d’aquesta actuació 
consisteixen en:  
 

 Nova connexió independent amb la carretera C-251, mitjançant construcció d’una 
rotonda en la confluència dels carrers Josep Maria de Segarra i Francesc Ribas  

 Millora dels accessos actuals, mitjançant una segona rotonda que ordenarà l’actual 
encreuament amb semàfors i facilitarà els moviments entre els diversos circuits dels 
usuaris així com l’accessibilitat del transport públic.  

 
Aquestes millores permetran destinar amb més exclusivitat els accessos actuals als 
vehicles d’emergència i desagregar l’accés a l’actual aparcament amb l’ampliació del vial 
d’accés a l’aparcament. Així mateix, l’ampliació del vial s’iniciarà en la connexió amb la C-
251 en l’entroncament de la cantonada del carrer Josep Maria de Segarra, com a 



20 

continuació del mateix, per amb una pendent moderada anar a buscar un pivot sobre 
l’entrada de l’aparcament existent.  
 
Per dur a terme aquesta actuació, es considera adequat formalitzar una delegació a 
l’Ajuntament de Granollers per tal que s’ocupi de la licitació i adjudicació de l’actuació 
abans del 31 de desembre de 2012, de l’execució i treballs facultatius, de la redacció i 
aprovació de tota la documentació necessària i de l’obtenció de tots els permisos i informes 
que siguin necessaris d’altres administracions per raó de les respectives competències 
sectorials o bé d’empreses de serveis, essent l’Ajuntament l’únic responsable del pagament 
dels imports derivats de l’execució de l’actuació. Tanmateix, el Consell Comarcal 
transferirà, un cop en disposi, l’import de la subvenció del PUOSC destinada a aquesta 
actuació que efectivament rebi. 
 
D’acord amb aquestes premisses, doncs, s’informa favorablement el conveni amb 
l’Ajuntament de Granollers per tal de delegar-li la gestió de l’actuació.” 

 
2. El 7 de març de 2012, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 

Consell Comarcal, d’acord amb l’article 179.1 b) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya ha emès informe que consta a l’expedient. 
 

3. El 7 de març 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 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació 
d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 

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

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

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

 
3. L’article 8 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. 
 

4. L’article 52.2 lletra q) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, preveu que correspon 
al Ple les altres atribucions que han de correspondre al ple, pel fet que llur 
aprovació exigeix una majoria qualificada. 
 
Així mateix, l’apartat 4 d’aquest mateix article preveu que el ple pot delegar 
l’exercici de les seves atribucions a l’alcalde i a la comissió de govern, llevat de les 
esmentades en l’apartat 2, lletra q) entre d’altres. 
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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.  
 

7. 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. Delegar a l’Ajuntament de Granollers la gestió de l’execució de l’actuació PUOSC 

Nous accessos a l’Hospital General Comarcal de Granollers. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni que regula les condicions de 
l’esmentada delegació, d’acord amb el contingut següent: 
 

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, el senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde president de l’Ajuntament de 
Granollers, assistit per la secretària general accidental de la Corporació, la senyora Àngels 
Badia Busquets. 
 

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, facultat per aquest acte per l’acord del Ple de 17 de 
setembre de 2003, que delegava al president la signatura de convenis aprovats pel Ple i 
per la Comissió de Govern en l’àmbit de les seves competències. 
 
L’alcalde president de l’Ajuntament de Granollers, en virtut del que disposa l’article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text 
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refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril. 
 
El secretari i la secretària accidentals, també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 

 
M A N I F E S T E N 

 
I. Que el 2 de març de 2012, número de DOGC 6079, es va publicar l’acord 

GOV/14/2012, de 28 de febrer, d’aprovació del PUOSC per a l’any 2012 d’acord 
amb el qual s’hi inclou l’actuació núm. 2012/1174, Nous accessos a l’Hospital 
General Comarcal de Granollers amb un pressupost de 905.500 euros i una 
subvenció de 800.000 euros. 
 
Que aquesta actuació substitueix l’actuació Projecte de pont sobre el riu Congost 
entre els polígons industrials Congost i Palou Nord de Granollers, planificada per a 
l’anualitat 2012.  
 

II. Que el 23 de setembre de 2011, la Presidència del CONSELL COMARCAL, 
mitjançant Decret número 65/2011, va aprovar inicialment el projecte tècnic 
corresponent a l’actuació Nous accessos a l’Hospital General Comarcal de 
Granollers, que incloïa l’estudi bàsic de seguretat i salut, que fou publicat al BOPB 
el 19 d’octubre de 2011. 
 

III. Que les obres corresponents a l’actuació Nous accessos a l’Hospital General 
Comarcal de Granollers consisteixen en:  
 

 Nova connexió independent amb la carretera C-251, mitjançant construcció 
d’una rotonda en la confluència dels carrers Josep Maria de Segarra i Francesc 
Ribas  

 Millora dels accessos actuals, mitjançant una segona rotonda que ordenarà 
l’actual encreuament amb semàfors i facilitarà els moviments entre els diversos 
circuits dels usuaris així com l’accessibilitat del transport públic.  

 
Aquestes millores permetran destinar amb més exclusivitat els accessos actuals als 
vehicles d’emergència i desagregar l’accés a l’actual aparcament amb l’ampliació 
del vial d’accés a l’aparcament. Així mateix, l’ampliació del vial s’iniciarà en la 
connexió amb la C-251 en l’entroncament de la cantonada del carrer Josep Maria 
de Segarra, com a continuació del mateix, per amb una pendent moderada anar a 
buscar un pivot sobre l’entrada de l’aparcament existent.  
 

IV. Que es tracta d’un projecte d’impuls comarcal amb absoluta vinculació territorial, 
atès que la seva disponibilitat introduirà millores en la mobilitat, especialment del 
moviment de vehicles d’emergència i usuaris de centre sanitari. 
 

V. Que el CONSELL COMARCAL té interès en formalitzar un conveni de col·laboració 
per encarregar la gestió de l’actuació PUOSC Nous accessos a l’Hospital General 
Comarcal de Granollers a l’Ajuntament de Granollers. 

 
Les parts signatàries posen de relleu que aquest instrument es fonamenta en les següents, 
 

C O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E S 
 
La competència de l’Ajuntament 
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1. Els articles 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local (LBRL) i 66.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, d’acord amb els quals, el 
municipi té competències pròpies, entre d’altres, en matèria d’ordenació, gestió i 
execució i la disciplina urbanística, i la pavimentació de vies públiques urbanes. 

 
2. Els articles 26.1.a) de la LBRL i 67.a) TRLMC, d’acord amb els quals els municipis han 

de prestar el servei d’accés als nuclis de població i pavimentació i conservació de les 
vies públiques. 

 
3. L’article 2.2 a) i d) del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de carreteres de Catalunya, d’acord amb el qual queden exclosos del 
seu àmbit d’aplicació, les vies i els accessos als nuclis de població que integren la 
xarxa viària municipal, sempre que no tinguin la consideració de tram urbà o de 
travessera; i les noves vies que siguin executades pels ajuntaments d’acord amb el 
planejament vigent.  

 
4. Els articles 57 i següents i 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agot, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, pel que fa a l’aprovació dels plans 
d’ordenació urbanística municipals. 

 
La competència del Consell Comarcal 
 
1. L’article 28 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en relació amb l'article 85 del TRLMC, 
d'acord amb el qual, la comarca exerceix competències municipals per delegació o per 
conveni i realitza obres d'infraestructura general o complementàries per a l'establiment 
o la prestació dels serveis municipals. 

 
2. Els articles 101 a 103 del Programa d'Actuació Comarcal, aprovat en sessió plenària 

de 30 de març de 1995, que habiliten el CONSELL COMARCAL per programar i 
executar obres d’infraestructura general o complementàries per a l'establiment o 
prestació de serveis municipals; i programar i executar obres fins i tot no previstes al 
PAC, quan siguin inherents a una competència aliena que el Consell Comarcal hagi 
assumit per delegació o conveni, o es tracti d'obres vinculades a serveis de la pròpia 
comarca. 

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

administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 8 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya pel que fa a la possibilitat de delegar l’exercici de les 
competències que tinguin atribuïdes.   

 
El finançament 
 
1. La Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris de 

finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la 
distribució i el finançament de les obres i els serveis a incloure-hi. 
 

2. El Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012. 

 
3. El Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s’aproven les bases d’execució del PUOSC 

per al període 2008-2012. 
 

4. L’Edicte de 15 de juny de 2011, número de DOGC 5900, d’informació pública del 
PUOSC corresponent a l’any 2012. 
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5. L’acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, d’aprovació del PUOSC per a l’any 2012 pel 
qual s’hi inclou l’actuació núm. 2012/1174, Nous accessos a l’Hospital General 
Comarcal de Granollers, publicat el 2 de març de 2012 al DOGC  número 6079. 

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

P A C T E S 
 
Primer. Aquest conveni té per objecte la delegació de l’execució de l’actuació Nous 
accessos a l’Hospital General Comarcal de Granollers –en endavant, l’ACTUACIÓ- a 
l’Ajuntament de Granollers –en endavant, l’AJUNTAMENT-, que l’accepta.  
 
L’ACTUACIÓ comprèn les obres necessàries per una nova connexió independent amb la 
carretera C-251, mitjançant la construcció d’una rotonda en la confluència dels carrers 
Josep Maria de Segarra i Francesc Ribas, la millora dels accessos actuals, mitjançant una 
segona rotonda que ordenarà l’actual encreuament amb semàfors i facilitarà els moviments 
entre els diversos circuits dels usuaris així com l’accessibilitat i la construcció d’un ascensor 
que comuniqui la plataforma de l’aparcament públic existent amb el vial actual d’urgències i 
la connexió amb una nova vorera en tot el vial d’urgències, des de l’ascensor fins a la C-
251 i una petita passarel·la per arribar des de l’aparcament a l’ascensor. 
 
Els compareixents declaren conèixer el contingut del Projecte de l’ACTUACIÓ i la 
funcionalitat de les obres que hi són definides i els troben adequats a les finalitats d’interès 
públic que determinen l’establiment d’aquest règim de cooperació. 
 
Segon. Per raó d’aquest conveni correspon al CONSELL COMARCAL: 

 
a. Consignar en l’estat de despeses dels seus pressupostos, dins del període d’execució 

establert pel PROJECTE, una subvenció de vuit-cents mil euros (800.000€) 
corresponent al cofinançament del PUOSC, fent-la constar a l’estat d’ingressos 
corresponent a cada exercici, i com a subvenció de capital, l’import del cofinançament 
del PUOSC. 

 
b. Presentar als Serveis Territorials del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals els documents justificatius de la despesa realitzada a càrrec de la 
subvenció PUOSC, així com la resta de documentació necessària per donar 
compliment a les bases d’execució del PUOSC per al quinquenni 2008-2012, un cop 
l’AJUNTAMENT hagi finalitzat l’execució de l’obra i hagi presentat la documentació 
corresponent.   

 
c. Transferir a l’AJUNTAMENT, un cop en disposi, l’import corresponent del 

cofinançament del PUOSC que efectivament rebi. 
 

d. Pel cas que s’incrementin els ajuts o s’obtinguin altres subvencions, sempre i quan 
siguin superiors als costos dels contractes de referència o de les seves modificacions o 
de nous que s’atorguin, el CONSELL COMARCAL els aportarà a l’AJUNTAMENT. 
Aquest reintegrament es produiria en un termini màxim d’un mes a partir d’aquell en 
què els referits increments s’haguessin ingressat efectivament a la Tresoreria del 
CONSELL COMARCAL. 

 
e. Les altres que resultin d’aquest conveni. 
 
Tercer. Per raó d’aquest conveni correspon a l’AJUNTAMENT: 
 
a. Assumir la delegació de l’execució de l’ACTUACIÓ amb subjecció plena a les bases 

d’execució del PUOSC per al quadrienni 2008-2012, aprovades pel Decret 101/2008, 
de 6 de maig i de conformitat amb el PROJECTE descrit al pacte primer, i, si s’escau, 
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dur a terme la redacció i la tramitació de la modificació o reforma d’aquest, supòsit en el 
qual haurà de notificar-ho al CONSELL COMARCAL, així com assumir-ne el cost de les 
desviacions, reformes i modificacions del PROJECTE, del contracte i, si s’escau de la 
liquidació del contracte, així com l’eventual repercussió en el finançament. 

 
L’AJUNTAMENT és l’únic responsable del pagament dels imports derivats de 
l’execució de l’ACTUACIÓ, de conformitat amb el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  

 
b. Consignar a l’estat de despeses del pressupost per l’exercici 2012 l’import total de 

l’ACTUACIÓ, així com consignar a l’estat d’ingressos, com a subvenció de capital 
procedent del CONSELL COMARCAL, el cofinançament PUOSC. 

 
c. Complir els requisits de publicitat i divulgació de les actuacions incloses en el PUOSC, 

d’acord amb el que preveu la base dissetena d’execució del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya per al quadrienni 2008-2012. 

 
d. Nomenar i/o contractar la direcció facultativa i la coordinació en matèria de seguretat i 

salut durant l’execució de l’obra. 
 
e. Aprovar el pla de seguretat i salut en el treball, amb el corresponent informe de 

coordinació en la matèria, i assumir la condició de promotor als efectes del Reial 
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció i assumeix els drets i obligacions que a 
aquell corresponen. 

 
f. Aprovar l’expedient de contractació, la convocatòria de la licitació, i l’adjudicació del 

contracte d’obra abans del 31 de desembre de 2012, així com totes les prerrogatives 
que corresponguin a l’Administració d’acord amb la normativa de contractació. 

 
g. Negociar amb les diferents companyies de serveis les connexions amb les xarxes 

generals, si s’escau, i tramitar els informes i les autoritzacions que hagi d’emetre una 
altra Administració quan així ho exigeixi la legislació sectorial. 

 
h. Sol·licitar totes autoritzacions necessàries de companyies de serveis així com preparar 

i presentar tota la documentació que sigui necessària. 
 

i. Assumir el cost dels impostos, taxes i preus de qualsevol naturalesa necessaris per a 
tramitar i obtenir les llicències, permisos i autoritzacions que la legislació sectorial 
requereixi. 

 
j. Recepcionar la infraestructura objecte d’aquest conveni, una vegada efectuada, i 

assumir-ne el seu funcionament i manteniment. 
 
k. Presentar al CONSELL COMARCAL els certificats d’obra corresponents al pagament 

als contractistes, per tal que aquest certifiqui la quantitat global abonada, als efectes 
de la tramitació dels corresponents justificants a la Direcció General d’Administració 
Local, els certificats corresponents a la realització del replanteig i els corresponents a 
l’import de l’adjudicació del contracte i una relació de les obligacions reconegudes i 
aprovades relatives a l’actuació que contingui número, data i descripció de la factura; 
nom i NIF dels contractistes, i import justificat i data de la seva aprovació i que el total 
de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del seu cost. Així 
mateix, haurà de presentar qualsevol altra documentació necessària per a justificar 
l’import de la subvenció del PUOSC. 

 
l. Custodiar tota la documentació justificativa del procediment de contractació, execució i 

pagament de l’actuació, per tal de posar-la a disposició de la Direcció General 
d’Administració Local, el Consell Comarcal i les altres instàncies responsables del 
control de l’aplicació de la subvenció del PUOSC. 



26 

 
m. Cofinançar la part de l’ACTUACIÓ no cofinançada pel PUOSC. 
 
n. Les altres que resultin d’aquest conveni i de les normes aplicables per a la realització 

de l’ACTUACIÓ.  
 
Quart. Les parts d’aquest conveni creen una Comissió integrada per l’alcalde de 
l’AJUNTAMENT o la persona en qui delegui i pel gerent del Consell Comarcal o la persona 
en qui delegui.  
 
Les seves funcions seran les següents: 

 
a) El seguiment i la coordinació de l’ACTUACIÓ.  
b) Acordar i proposar els ajustaments que en resultin necessaris per l’execució de l’obra. 
c) Resoldre les consultes de la direcció facultativa. 
 
Cinquè. Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la formalització per totes les parts i 
s’extingirà per tot amb el compliment de les obligacions que les parts contreuen i per 
l’incompliment de les mateixes obligacions si són de tal naturalesa que no permeten 
l’execució de l’ACTUACIÓ, sense que això eximeixi l’AJUNTAMENT d’abonar al CONSELL 
COMARCAL les obligacions que hagi contret per raó d’aquest conveni. 
 
Sisè. El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província, la 
formalització d’aquest conveni i en trametrà un exemplar a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya perquè en tingui coneixement. La 
resolució d’aquest conveni estarà sotmesa al mateix règim de publicitat.  
 
Setè. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per tal de resoldre 
les incidències que puguin derivar-se d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat, signen les parts, en dos exemplars i a un sol efecte, amb 
l’assistència dels corresponents secretari i secretària accidental, que en donen fe, en el lloc 
i la data esmentats a l’encapçalament. 

 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 32 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
13. Dictamen d’aprovació d’una addenda al conveni per l’encàrrec de gestió dels 

serveis socials bàsics de Castellterçol amb l’Ajuntament de Castellterçol. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials, de 7 de març de 2012, que és el que 
segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 d’abril de 2011, el Ple va aprovar el contingut i la signatura del conveni de 
gestió dels equips dels serveis socials bàsics que s’integren en la plantilla de 
l’Ajuntament de Castellterçol, i que presten serveis socials bàsics a Castellterçol, 
Sant Quirze Safaja, Castellcir i Granera. Aquest conveni no s’ha formalitzat per 
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això es proposa la modificació de la vigència del conveni, des de l’1 de gener de 
2012 a 31 de desembre de 2012. 

 
2. El 29 de juliol de 2011, es va formalitzar el protocol addicional de concreció per al 

2011 del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre 
el Departament de Benestar i Família i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, subscrit 
l’any 2008. Aquest protocol recull els perfils dels professionals dels serveis socials 
bàsics dels municipis que formen part dels equips de la Unitat bàsica d’atenció 
social primària que s’integren en la plantilla de l’Ajuntament de Castellterçol i la 
seva dedicació. L’equip de professionals està format per un treballador social i un 
educador social, que partint del finançament i la dedicació que constava al Protocol 
addicional, pel 2010, és el següent: 

 

SSB Municipi 
Habitants 
padró any 

2010 

Professionals 2011 
Finançament  DASC 

2011 
Finançament 

Total 2011 

Treballador 
Social 

Educador 
Social  

Treballador 
Social 

Educador 
Social 

TS+ES 

Castellterçol Castellterçol 2.387 0,48 0,50 10.816,19 11.266,86 22.083,05 

 
Castellcir 664 0,13 0,10 2.929,38 2.253,37 5.182,75 

 
Granera 77 0,02 0,05 450,67 1.126,69 1.577,36 

 
S. Quirze de Safaja 640 0,12 0,10 2.704,05 2.253,37 4.957,42 

TOTAL   3.770 0,75 0,75 16.900,29 16.900,29 33.800,58 

 
3. El 23 de novembre de 2011, el Ple va aprovar la modificació del pacte quart i el 

pacte cinquè del contingut i la signatura del conveni de gestió dels equips dels 
serveis socials bàsics que s’integren en la plantilla de l’Ajuntament de Castellterçol, 
i que presten serveis socials bàsics a Castellterçol, Sant Quirze Safaja, Castellcir i 
Granera, amb l’Ajuntament de Castellterçol, i el seu text refós. 
 

4. El 29 de febrer de 2012, es va dur a terme una reunió per la qual la Gerència del 
Consell Comarcal i representants de l’Ajuntament de Castellterçol van acordar 
traslladar a l’Alcalde de Castellterçol la necessitat d’aprovar una addenda al 
conveni de gestió dels equips dels serveis socials bàsics que s’esmenta en el punt 
precedent, per la qual s’acordi que en el cas que s’exhaureixi l’objecte del conveni 
els treballadors els quals es fa referència en el pacte segon reingressaran en la 
plantilla de l’Ajuntament de Castellterçol. 

 
5. El 7 de març 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 de Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

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

 
L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de 
cooperació poden establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris 
objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació 
establerts.    
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2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació 
d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 

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

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

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

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

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

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

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

 
6. L’article 303 i ss del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 

per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació del conveni de 

gestió dels equips dels serveis socials bàsics que s’integren en la plantilla de 
l’Ajuntament de Castellterçol, i que presten serveis socials bàsics a Castellterçol, 
Sant Quirze Safaja, Castellcir i Granera, amb l’Ajuntament de Castellterçol, d’acord 
amb el redactat següent: 
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REUNITS 
 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Vicenç Sánchez Soler, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Castellterçol, assistit pel secretari de la corporació, senyor Jaume Miró Herms. 
 
 

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

MANIFESTEN 
 
I. Que l’article 34.1 de la Llei 12/2007, 12 d’octubre, de serveis socials estableix que 

l’àrea bàsica de serveis socials és la unitat primària de l’atenció social als efectes de la 
prestació dels serveis socials bàsics. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental constitueix una àrea bàsica de serveis 

socials de la qual en formen part els municipis de la comarca de menys de 20.000 
habitants. 

 
III. Que el 4 de desembre de 2002, mitjançant acord plenari, el Consell Comarcal va 

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

 
IV. Que és d’interès d’ambdues parts que el Consell Comarcal del Vallès Oriental gestioni 

els equips de la Unitat bàsica d’atenció social primària que s’integren en la plantilla de 
l’Ajuntament de Castellterçol i que presten serveis socials bàsics a Castellterçol, Sant 
Quirze Safaja, Castellcir i Granera. 

 
V. Que el 25 de gener de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Castellterçol va aprovar 

l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal dels equips de la Unitat bàsica d’atenció social 
primària que s’integren en la plantilla de l’Ajuntament de Castellterçol i que presten 
serveis socials bàsics a Castellterçol, Sant Quirze Safaja, Castellcir i Granera. 

 
VI. Que el 16 de febrer de 2011, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va 

acceptar l’esmentat encàrrec de gestió. 
 

VII. Que el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Castellterçol han formalitzat el text refós del 
conveni de gestió dels equips dels serveis socials bàsics que s’integren en la plantilla 
de l’Ajuntament de Castellterçol, i que presten serveis socials bàsics a Castellterçol, 
Sant Quirze Safaja, Castellcir i Granera, amb l’Ajuntament de Castellterçol. 
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VIII.Que el 29 de febrer de 2012, es va dur a terme una reunió per la qual la Gerència del 

Consell Comarcal i representants de l’Ajuntament de Castellterçol van acordar 
traslladar a l’Alcalde de Castellterçol la necessitat d’aprovar una addenda al conveni de 
gestió dels equips dels serveis socials bàsics que s’esmenta en el punt precedent, per 
la qual s’acordi que en el cas que s’exhaureixi l’objecte del conveni els treballadors els 
quals es fa referència en el pacte segon reingressaran en la plantilla de l’Ajuntament de 
Castellterçol. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquesta 
addenda de modificació que subjecten als següents 
 

PACTES 
 
Únic. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del pacte tercer del text refós del conveni de 
gestió dels equips dels serveis socials bàsics que s’integren en la plantilla de l’Ajuntament 
de Castellterçol, i que presten serveis socials bàsics a Castellterçol, Sant Quirze Safaja, 
Castellcir i Granera, en el sentit següent: 
 
On diu: 
 
Els ajuntaments es comprometen a: 
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament la gestió 
acordada. 

2. Abonar al Consell Comarcal del Vallès Oriental la quantitat que resulta del pacte 
següent. 

 
Ha de dir: 
 
Els ajuntaments es comprometen a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament la gestió 

acordada. 
2. Abonar al Consell Comarcal del Vallès Oriental la quantitat que resulta del pacte 

següent. 
3. Reingressar al personal esmentat en el pacte segon primer epígraf en el cas que 

s’exhaureixi l’objecte d’aquest conveni.  

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Castellterçol.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 32 de 
dret i 33 de fet. 
 
El senyor president comenta que vol cedir la paraula, fora de l’ordre del dia, al 
Conseller d’Ensenyament, que vol donar una informació al Ple. 
 
El senyor German Cequier i Bardají diu que “volia comentar un parell de qüestions 
sobre l’Àrea d’Ensenyament que en aquestes setmanes que han transcorregut, hem 
fet alguna feina, no estem quiets. En primer lloc explicar-vos que vam fer una visita a 
la Conselleria d’Ensenyament, als serveis territorials, per tal de revisar o passar llista a 
qüestions pendents i que ens afecten a tota la comarca. D’aquella visita no en vam 
treure massa profit, com sempre, o com havia passat anteriorment, no sabíem gaires 
coses sobre el que demanàvem. En tot cas, sí dos concrecions, una que ja es 
comentava des d’Hisenda, que és l’aportació de la Diputació per transport escolar no 
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obligatori, i una segona, que van dir aquell dia, penso que era el 28 de febrer, i que 
van dir que començaran a pagar els endarrariments d’Ensenyament, d’escoles bressol 
i tot això, demà dia 29. Diu “segurament ja demà alguns cobraran”. Estem a 14...” 
 
 
El senyor Ignasi Valls diu “és a finals d’aquest mes de març” 
 
 
El senyor Cequier continua dient “està bé, de març no de febrer. A finals de març, 
doncs, diu que “començareu a cobrar”- Començarem. La segona qüestió és que vam 
convocar una reunió de regidors d’ensenyament de la comarca, a la qual van assistir 
23 poblacions de la comarca, i per descomptat, a part de temes que hi havia posats a 
l’ordre del dia, no va deixar de sortir el tema escoles bressol, escoles de música i tot el 
que comporta. Després d’un debat, vam arribar a un consens per adreçar una carta a 
la Conselleria d’Ensenyament amb uns punts que vam acordar. Concretament ja està 
feta la carta i l’hem enviat i que dèiem com a reclamacions o queixes: 
 

 Donar a conèixer la nostra preocupació i el nostre rebuig al respecte per les 
retallades anunciades pel vostre Departament vers el passat curs 2010-2011. 

 Expressar la nostra disconformitat en l’incompliment del vostre Departament 
respecte als convenis signats amb els municipis en el marc de la comissió mixta 
amb les entitats municipalistes (FCM i ACM) i les addendes signades fins el curs 
2010-2011.  

 Demanar un finançament adequat que garanteixi el compliment dels convenis per 
al seu manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i els equipaments 
municipals. 

 Demanar que comuniqueu, definitivament i al més aviat possible, la quantitat 
exacta de l’assignació corresponent a aquestes escoles per aquest curs 2011-
2012. 

 Demanar que garantiu el seu finançament de les llars d’infants i escoles de música 
i dansa per als propers cursos per tal que es pugui donar la continuïtat i la qualitat 
adequada en aquests ensenyaments. 

 
La carta està cursada i veurem si fa algun efecte. De totes maneres, la última qüestió, 
que ha arribat fa un parell de dies, és des de la Federació de Municipis de Catalunya, 
possiblement ho hem reenviat als regidors de tots els pobles, i en el qual concreten 3 
qüestions, que perquè tothom les sàpiga, les repeteixo, diu textualment: 
 

 Els pagaments dels imports de 1.600 euros (escoles bressol) i els 460 
euros (escoles de música i dansa) pendents del curs 2010-2011 es faran 
efectiu al llarg de l'any2012, probablement alguns ajuntaments ja esteu rebent 
les ordres de pagament als vostres consistoris. 

 Pel que fa al curs 2011-2012, hi ha la voluntat d'intentar garantir el mòdul de 
finançament de 1.600 euros. El compromís és poder tenir una concreció en un 
mes. Respecte al mòdul de les escoles de música i dansa no es concretarà 
l'import fins al mes de setembre de 2012. 

 Referent al curs 2012-2013 no es va comentar cap informació. L'explicació és 
que estan a l'esperade la resolució del tràmit de la llei d'acompanyaments als 
pressupostos del 2012, que actualment està al Consell de Garanties 
Estatutàries. Finalment, va comentar la voluntat de fer un acord de legislatura 
sobre els imports de finançament de les places d'escoles bressol. 
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Tot això és literal, vull dir que si em demaneu alguna ampliació, no se més del que diu 
aquí. Encara hi ha un últim punt que diu: 
 
Aquells municipis que teniu funcionant l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) 
que el Departament d'Ensenyament no preveu dotació econòmica per les OMES per 
aquest 2012.” 
 
 
 
El president demana si hi ha alguna qüestió més i no se’n fa cap. 
 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i vint-i-dos 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 
 


