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ACTA DEL PLE 

 
 

Identificació de la sessió: 
 
Núm.:  6/2012 
Caràcter: Ordinari 
Data:  21 de novembre de 2012 
Inici:   19:05 h 
Final:  19:47 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 
German Cequier i Bardají 
Daniel Cortés i Martín, vicepresident primer 
Montserrat Cots i Álvarez 
Miquel Estapé i Valls 
Joaquim Ferriol i Tarafa 
Francisco Manuel León i Cuenca 
Oriol López i Mayolas 
Ignasi Martínez i Murciano 
Joan Mora i Alsina 
Antonio Moreno i Ureña 
Mariona Pons i Rodríguez 
Martí Pujol i Casals, vicepresident quart 
Pere Rodríguez i Rodríguez, portaveu del Grup Comarcal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal  
Ignasi Simón i Ortoll 
Joan Vila i Matabacas 
Manel Vila i Valls, vicepresident segon 
Jordi Xena i Ibàñez 
 
També hi assisteixen: 
 
Ignasi Valls i Vilaró, gerent 
Francesc Aragón Sánchez, interventor 
Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 
 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Josep Casasnovas i Vaquero, vicepresident tercer  
Rosa M. Isidro i Ortega 
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Jordi Manils i Tavío, portaveu del Grup Comarcal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida 
José Maria Moya i Losilla 
Pau Olóndriz de Moragas 
Arnau Ramírez i Carner 
Antonio Rísquez Caballero 
Ester Safont i Artal 
José Santiago i Ariza 
Jordi Solé i Ferrando, portaveu del Grup Comarcal d’Esquerra Republicana – 
Acord Municipal 
 

El president proposa al Ple incorporar, per urgència, a l’ordre del dia de la sessió, les 

propostes següents: 

 
 
PRESIDÈNCIA 
 
I. Proposta d’adhesió al Manifest institucional: dia internacional per a l’eliminació de 

la violència envers les dones. 
 

II. Moció sobre els processos d’execució hipotecària i desnonament. 
 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
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 3 d’octubre de 2012. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Donar compte del Decret de Gerència 498/2012, de 4 d’octubre, d’aprovació d’un 

contracte privat. 
 
3. Dictamen d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la 

promoció dels municipis del Moianès. 
 

4. Dictamen d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la defensa 
de la conca del Besòs. 
 

5. Dictamen d’adhesió a l’associació de Municipis per a la independència i 
nomenament de representant. 

 
6. Dictamen de delegació de competències a la Gerència. 
 
7. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per l’assistència 

tècnica jurídica amb l’Ajuntament de Bigues i Riells. 
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8. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per l’assistència 
tècnica jurídica amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 

 
9. Dictamen d’acceptació de l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, de 30 

d’octubre, de delegació de competències en matèria de resolució de conflictes de 
consum, tasques d’inspecció i campanyes de control. 
 

10. Dictamen de creació Oficina comarcal del consum. 
 

11. Dictamen de modificació de l’organització de serveis tècnics del Consell Comarcal. 
 
 
ÀREA DE COOPERACIÓ 
 
12. Donar compte dels decrets de Presidència 95/2012, de 10 d’octubre; 96/2012, de 

10 d’octubre; 97/2012, de 10 d’octubre; 98/2012, de 10 d’octubre; 99/2012, de 10 
d’octubre; 100/2012, de 10 d’octubre; 101/2012, de 10 d’octubre; 102/2012, de 10 
d’octubre i 103/2012, de 10 d’octubre, d’aprovació de convenis. 

 
13. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 499/2012, de 5 d'octubre, d’atorgament d’una subvenció 
- 504/2012, de 8 d'octubre i 512/2012, de 17 d'octubre, d'aprovació de justificació 

econòmica 

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

- 479/2012, de 25 de setembre, de convocar la licitació d’un servei públic 
- 496/2012, de 4 d'octubre, d’aprovació d'un contracte  
- 506/2012, de 10 d'octubre, d’aprovació d’una pròrroga 
- 508/2012, d’11 d'octubre, d’obertura d’un expedient informatiu 
- 513/2012, de 17 d'octubre, d’aprovació de la d’aprovació d’una modificació del 

contracte 

 
 
ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS 
 
15. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

- 104/2012, de 10 d’octubre; 105/2012, de 16 d’octubre; 106/2012, de 16 d’octubre, i 
107/2012, de 16 d’octubre, d’inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves 

- 109/2012, de 23 d’octubre, d’aprovació d’un contracte 
 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
16. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Bigues i Riells. 
 

17. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Canovelles. 
 

18. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Cànoves i Samalús. 
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19. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació 

d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Castellterçol. 
 

20. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 

21. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Martorelles. 
 

22. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. 
 

23. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja. 
 

24. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Vallromanes. 
 

25. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Vilalba Sasserra. 

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

- 89/2012, de 19 de setembre; 90/2012, de 19 de setembre; 110/2012, de 25 d’octubre; 
111/2012, de 25 d’octubre; 112/2012, de 25 d’octubre; 113/2012, de 25 d’octubre, 
114/2012, de 25 d’octubre i 116/2012, de 29 d’octubre, de reconeixement de triennis 

- 91/2012, de 21 de setembre, d’al·legacions a una subvenció 
- 93/2012, d’1 d’octubre, de remoció d’una treballadora 
- 108/2012, de 17 d’octubre, d’ordenació de tramitació de l’informe trimestral 
- 115/2012, de 25 d’octubre, d’inici l’expedient per concertar una operació de tresoreria a 

curt termini per a l’any 2013 
- 119/2012, de 31 d’octubre, d’aprovació de la convocatòria per a la provisió de dos llocs 

de treball 
- 120/2012, de 31 d’octubre, d’aprovació dels serveis mínims 

 
27. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 467/2012, de 18 de setembre i 505/2012, de 10 d'octubre, de modificació del 
pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2012 

- 471/2012, de 19 de setembre, de gratificacions  
- 475/2012, de 20 de setembre i 543/2012, de 25 d'octubre, de rescabalament de les 

despeses 
- 476/2012, de 21 de setembre; 542/2012, de 25 d'octubre; 540/2012, de 25 d'octubre i 

541/2012, de 25 d'octubre, d’atorgament d’ajuts i d’un premi 
- 477/2012, de 21 de setembre i 490/2012, d’1 d'octubre, d’amortització i atorgament 

d’una bestreta 
- 478/2012, de 21 de setembre, d’autorització d'una segona tarda de treball 
- 481/2012, de 27 de setembre; 492/2012, de 3 d'octubre; 497/2012, de 4 d'octubre i 

523/2012, de 19 d'octubre, d’autorització de l'assistència a cursos 
- 482/2012, de 27 de setembre; 514/2012, de 17 d'octubre i 538/2012, de 23 d'octubre, 

d’aprovació de la relació de propostes de despesa 
- 515/2012, de 17 d'octubre, i 547/2012, de 26 d'octubre, d’aprovació de la relació de 

factures 
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- 489/2012, de 28 de setembre i 539/2012, de 23 d'octubre, de prendre coneixement de 
la diligència d'embargament 

- 491/2012, de 2 d'octubre, d’adscripció provisional d’un lloc de treball 
- 495/2012, de 3 d'octubre i 545/2012, de 26 d'octubre, d’aprovació del contingut i la 

signatura de divesos convenis 
- 521/2012, de 19 d'octubre, d’aprovació de la justificació de l’aportació econòmica 
- 544/2012, de 26 d'octubre, d’atorgament d'una excedència voluntaria 
- 554/2012, de 31 d'octubre, d’autorització i disposició d’una despesa. 
- 467/2012, de 18 de setembre i 505/2012, de 10 d'octubre, de modificació del 

pressupost general d’ingressos i despeses 
 

28. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. (3r trimestre 2012) 

 
29. Dictamen de donar de baixa drets reconeguts. 

 
30. Dictamen de delegació de competències de recaptació dels ingressos de dret 

públic a la Diputació de Barcelona. 
 

31. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de la taxa 
d’avaluació ambiental. 
 

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

33. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de la taxa per a 
l’expedició de documents administratius. 
 

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

35. Dictamen d’aprovació de l’expedient número 19 de modificació de crèdits del 
Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2012, en la seva modalitat 
de suplement de crèdit. 
 

36. Dictamen d’aprovació del Pressupost d’ingressos i de despeses de 2013 (annex I) i 
les seves bases d’execució (annex II), la plantilla de personal (annex III), la relació 
de llocs de treball per a l’any 2013 (annex IV), de l’organigrama tècnic (annex V), 
de les assignacions als grups polítics i de les indemnitzacions per a l’assistència a 
les sessions dels òrgans col·legiats i dels òrgans consultius per a l’any 2013. 
 

37. Dictamen d'establiment dels límits de complement de retribucions en determinats 
supòsits d'incapacitat temporal. 

 
38. Dictamen d'aprovació d'unes bases per a la selecció de personal temporal 

 
39. Dictamen d’aprovació d’unes bases per a la provisió d’un lloc de treball. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESTUDIS 
 
40. Donar compte del Decret de Presidència 121/2012, de 2 de novembre, de 

sol·licitud de pròrroga d’un conveni. 
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41. Donar compte del Decret de Gerència 522/2012, de 19 d’octubre, d’aprovació 

d’una certificació única i final. 
 

42. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Castellcir. 
 

43. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de la Llagosta. 
 

44. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la modificació del conveni per 
a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 
45. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació 

d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
46. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de 

col·laboració i encàrrec de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental per al primer semestre de 2013, relatiu a 
l’oficina d’habitatge situada en aquesta comarca. 

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

- 480/2012, de 26 de setembre i 546/2012, de 26 d'octubre, d’aprovació de la liquidació 
mensual 

- 509/2012, de 16 d'octubre, d’atorgament d’un contracte  
- D’atorgament i extinció del servei 

511/2012, de 17 d’octubre, SAD 34/003/2012 

- De baixa definitiva de SAD 
468/2012, de 18 de setembre, SAD 34/004/2011; 469/2012, de 18 de setembre, SAD 07/012/2009 i 
470/2012, de 18 de setembre, SAD 14/047/2010 

- De baixa temporal de SAD 
510/2012, de 17 d’octubre, SAD 25/034/2009 

- De denegació de SAD 
518/2012, de 19 d’octubre, SAD 25/008/2012 

- De reactivació de SAD 
473/2012, de 20 de setembre, SAD 29/028/2008; 474/2012, de 20 de setembre, SAD 25/010/2008 i 
488/2012, de 28 de setembre, SAD 18/003/2011 

- De resolució de SAD 
466/2012, de 18 de setembre, SAD 29/007/2012; 472/2012, de 20 de setembre, SAD 25/012/2012; 487/2012, 
de 28 de setembre, SAD 18/009/2012; 493/2012, de 3 d'octubre, SAD 25/013/2012; 517/2012, de 19 
d'octubre, SAD 11/006/2012; 519/2012, de 19 d'octubre, SAD 29/012/2012; 520/2012, de 19 d'octubre, SAD 
29/013/2012; 524/2012, de 22 d'octubre, SAD 34/004/2012; 525/2012, de 22 d'octubre, SAD 34/005/2012; 
526/2012, de 22 d'octubre, SAD 34/006/2012; 527/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/007/2012; 528/2012, de 22 
d'octubre, SAD 14/008/2012; 550/2012, de 30 d'octubre, SAD 29/014/2012; 551/2012, de 30 d'octubre, SAD 
29/009/2012 i 552/2012, de 30 d'octubre, SAD 29/010/2012 

- De revisió de SAD 
483/2012, de 28 de setembre, SAD 11/006/2011; 484/2012, de 28 de setembre, SAD 11/004/2012; 485/2012, 
de 28 de setembre, SAD 18/002/2012; 486/2012, de 28 de setembre, SAD 11/001/2011; 494/2012, de 3 
d'octubre, SAD 10/014/2010; 500/2012, de 8 d'octubre, SAD 14/003/2012; 501/2012, de 8 d'octubre, SAD 
14/007/2011; 502/2012, de 8 d'octubre, SAD 14/054/2010; 503/2012, de 8 d'octubre, SAD 14/002/2010; 
516/2012, de 19 d'octubre, SAD 11/007/2011; 529/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/006/2011; 530/2012, de 22 
d'octubre, SAD 14/037/2010; 531/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/049/2010; 532/2012, de 22 d'octubre, SAD 
14/020/2010; 533/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/025/2010; 534/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/027/2010; 
535/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/033/2010; 536/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/042/2010; 537/2012, de 23 
d'octubre, SAD 13/001/2012; 548/2012, de 30 d'octubre, SAD 18/017/2010 i 549/2012, de 30 d'octubre, SAD 
18/007/2010 
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48. Dictamen de modificació de la zonificació de l’Àrea bàsica Resta del Vallès 
Oriental. 
 

49. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la gestió i 
prestació del servei bàsic d’atenció social amb els Ajuntaments de Castellterçol, 
Castellcir, Granera i Sant Quirze Safaja. 

 
50. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la 

prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 

51. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la 
prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles. 

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

- 507/2012, de 10 d'octubre, d’aprovació d'un contracte de serveis 
- 553/2012, de 31 d'octubre, d’autorització i disposició d’una despesa 

 

 
ÀREA DE TURISME 
 
53. Dictamen d’aprovació del Pla de Turisme per a l’any 2013. 
 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 
 
54. Donar compte del Decret de Presidència 92/2012, de 21 de setembre, d’aprovació 

de l’addenda a un conveni 
 

55. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica informàtica amb l’Ajuntament de Vallgorguina. 

 
 
ÀREES DE MEDI AMBIENT I POLÍTICA TERRITORIAL I ESTUDIS 

 
56. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació 

d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. 
 

57. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Tagamanent. 

 
 
58. Precs i preguntes. 
 
 

 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 3 d’octubre de 2012. 
  
Vista l’acta de la sessió de 3 d’octubre de 2012, s’aprova PER ASSENTIMENT 
UNÀNIME dels 23 membres assistents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
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PRESIDÈNCIA 
 
2. Donar compte del Decret de Gerència 498/2012, de 4 d’octubre, d’aprovació 

d’un contracte privat. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Gerència 
498/2012, de 4 d’octubre, d’aprovació d’un contracte privat. 

 
  

3. Dictamen d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la 
promoció dels municipis del Moianès. 

 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 21 de novembre de 2012, que és el que 
segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 31 de gener de 1995, el Ple acordà adherir-se al Consorci per a la Promoció 

dels Municipis del Moianès –en endavant, el Consorci-. El 19 d’octubre de 2005, el 
Ple aprovà la ratificació de l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts vigents 
del Consorci. 
 

2. El 8 d’octubre de 2012, registre d’entrada 5112, la gerent del Consorci per a la 
promoció dels municipis del Moianes, ens ha comunitat que el 13 de setembre de 
2012, la Junta General del Consorci va acordar aprovar inicialment l’acceptació de 
la separació de la Diputació de Barcelona com a membre del Consorci per la 
promoció dels municipis del Moianès, i la conseqüent modificació dels Estatuts, 
acord que es transcriu a continuació en la seva part dispositiva: “PRIMER.- Aprovar 
inicialment l’acceptació de la separació de la Diputació de Barcelona com a membre  del 
Consorci per la promoció dels municipis del Moianès; SEGON .- Deixar sense efectes , a 
partir de la data en que se’ ns  notifiqui  que la separació de la Diputació està definitivament 
aprovada i/ o es publiqui en el corresponent diari oficial   els nomenaments segons acord 
de la Junta General de 02.11.2011 i d’acord a l’article  18 dels Estatuts del CPMM : Al   Sr 
Ramon Riera com a Vicepresident primer del Consorci per la promoció dels municipis del 
Moianès; Al Sr Ramon Riera Macià i al Sr Josep Oliva  Santiveri  com a  membres de la 
Junta General del  CPMM ; TERCER.- Notificar a  la Diputació de Barcelona, que  com  a 
ens que ha exercitat el preavís de separació del Consorci per la promoció dels municipis 
del Moainès,  haurà d’estar al corrent en el compliment de les obligacions i els 
compromisos anteriors i haurà de garantir el compliment dels pendents, segons disposen 
els articles 34 dels estatuts i 323 del ROAS., i que la situació econòmica és la que es 
detalla: 
 
1. En data 07.092012,  la Diputació de Barcelona té  pendent de liquidar amb aquesta entitats una 

subvenció del programa  XBMQ Inversions 08-11 justificada en data 21/07/2012 i gestionada pel 
Centre Gestor: ’Oficina Tècnica de Turisme 
 

Codi : 12/x/86247 – Adequació del Passeig del Tenes  per un import de 35.033,85 € 

 
2. Les obligacions de l’ aportació de la Diputació de Barcelona al CPMM com a entitat consorciada 

per un import de 10.000 € per aquest primer semestre del  2012 han estat  liquidades  en la seva 
totalitat  
 

3. La resta d’ obligacions pendents de liquidar per part de la Diputació de Barcelona són en relació 
a subvencions concedides en el marc de XBMQ 2011 i XBMQ 2012 i són les que es detallen en 
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l’Annex 1 , però o bé s’estan  tramitats els pagaments  o bé es troben  fase d’esmenes per part 
de l’entitat; 
 

QUART.- Derivat de l’acord anterior, i per tal d’adaptar certs aspectes dels estatuts a canvis 
normatius produïts, aprovar inicialment la modificació del Preàmbul , els articles 3, 10 i 18; i 
articles 14.1, 16.4, 20 punt 5 i punt6 dels Estatuts del Consorci per la promoció dels 
municipis del Moianès, en els termes que s’assenyalen tot seguit, restant el contingut dels  
articles 3,10 i 18; i articles 14.1, 16.4, 20 punt 5 i punt6  com es detalla (s’adjunta al present 
acord Annex sobre modificacions dels Estatuts); CINQUÈ.- Sotmetre l’expedient a 
informació pública durant trenta dies, a efectes de presentació d’al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes 
de la Corporació; SISÈ.- Acordar que, transcorregut el termini d’informació pública, si no es 
produeixen al·legacions ni reclamacions els acords esdevindran definitius; SETÈ.- 
Condicionar l’efectivitat de la modificació estatutària esmentada al compliment del 
procediment previst a l’article 322 – en connexió amb l’article 313 – del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens locals, de 13 de juny de 1995 i, en conseqüència, a la 
ratificació de la modificació per part de cadascun dels ens i entitats consorciades; VUITÈ.-
Publicar el text íntegre dels estatuts, un cop aquests esdevinguin definitius, al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i inserir una referència de la dita publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya; NOVÈ.- Comunicar els precedents acords, a les 
entitats consorciades perquè prenguin els presents acords, realitzin els tràmits 
corresponents d’ informació pública i deleguin els tràmits al Consorci per la publicació . 
Comunicar també un cop hagin esdevingut definitius, a la secció corresponent del Registre 
d’entitats locals de Catalunya,i altres entitats que es considerin als efectes 
escaients;DESÈ.- Facultar àmpliament i expressament la Presidència per a l’adopció de 
quantes resolucions i la signatura de quants documents siguin necessaris per a la 
formalització dels precedents acords” 

 
3. El 21 de novembre 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. Els articles 33 i 34 dels Estatuts del Consorci per la promoció dels municipis del 

Moianès en què estableix la modificació i separació dels membres. 
 

2. Els articles 114.j) i 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb els articles 
313.2 i 322 i 323 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/95, de 13 de juny, en què s’estableix el procediment i el règim 
d’aplicació a la modificació dels estatuts d’un consorci. 
 

3. L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 10 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment comú de les 
administracions públiques de Catalunya, en què estableix l’encàrrec de gestió. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar inicialment l’acceptació de la separació de la Diputació de Barcelona com 

a membre del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, aprovada 
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mitjançant acord de la Junta General del Consorci en sessió de 13 de setembre de 
2012, el qual s’ha transcrit en la part expositiva del present. 

 
2. Ratificar la proposta de modificació del Preàmbul i articles 3,8,10; i articles 14.1, 

16.4,art 18, article 20 punt 5 i punt 6 dels Estatuts del Consorci per la promoció 
dels municipis del Moianès, aprovada per la Junta General del Consorci en sessió 
de 13 de setembre de 2012. 

 
3. Aprovar inicialment la modificació del Preàmbul i articles 3, 8, 10 ; i articles 14 punt 

1, article 16 punt 4, article 16 punt 10, article 18, article 20 punt 5 i punt 6 dels 
Estatuts del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, restant el 
contingut d’aquests articles com es detalla: 

 

 PREÀMBUL  
 
REDACTAT ANTERIOR 
 
Atès el funcionament de l’entitat en aquest període,  la incorporació de nous membres, les 
activitats portades a terme i d’altres que se’n volen iniciar, s’ha considerat aconsellable la 
modificació dels Estatuts del Consorci, que s’han actualitzat tant en els aspectes normatius 
com d’estructura, amb l’objectiu  de millorar-ne el funcionament i assolir les fites que l’ens 
s’ha plantejat en aquesta nova etapa.  
 
PROPOSTA DE NOU REDACTAT 
 
Atès el funcionament de l’entitat en aquest període,  la separació de la Diputació de 
Barcelona com a membre d’aquest Consorci , l’adaptació dels imports a les noves 
normatives aprovades en matèria de contractació ,regulats en les competències sobre els 
límits establerts a cada òrgan per contractar , així com detallar algun aspecte o 
competència no regulada als òrgans de govern ,i també les activitats portades a terme i 
d’altres que se’n volen iniciar, s’ha considerat aconsellable la modificació dels Estatuts del 
Consorci, que s’han actualitzat tant en els aspectes normatius com d’estructura, amb 
l’objectiu  de millorar-ne el funcionament i assolir les fites que l’ens s’ha plantejat en 
aquesta nova etapa.  

 

 Article 3 - Membres  
 
REDACTAT ANTERIOR 
 
El Consorci per a  la promoció dels municipis del Moianès l’integren: 

 

 Ajuntament de Calders  Ajuntament de Monistrol de Calders 

 Ajuntament de Castellcir  Ajuntament de St. Quirze Safaja 

 Ajuntament de Castellterçol  Ajuntament de Sta. Maria d’Oló 

 Ajuntament de Collsuspina  Diputació de Barcelona  

 Ajuntament de Granera  Consell Comarcal del Bages 

 Ajuntament de L’Estany  Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 Ajuntament de Moià  Associació de Serveis Turistics del Moianès  
 
Tanmateix  i en congruència amb els seus fins, podrà ser ampliat amb la incorporació per 
adhesió de qualsevol administració pública, tant de caràcter institucional com de base 
territorial amb competències sobre l’objecte del Consorci i que mostri un interès comú amb 
les finalitats pròpies de l’ens, així com per l’adhesió de qualsevol entitat privada sense 
afany de lucre que tingui una finalitat d’interès públic concurrent amb les finalitats pròpies 
del Consorci. 
 
La incorporació de nous membres no suposarà modificació dels Estatuts. 



11 

Sense perjudici de la projecció externa que pugui adquirir el Consorci, el seu àmbit 
d'actuació preferent serà el territori dels municipis consorciats. 
 
PROPOSTA DE NOU REDACTAT 
 
El Consorci per a  la promoció dels municipis del Moianès l’integren: 

 

 Ajuntament de Calders  Ajuntament de Monistrol de Calders 

 Ajuntament de Castellcir  Ajuntament de St. Quirze Safaja 

 Ajuntament de Castellterçol  Ajuntament de Sta. Maria d’Oló 

 Diputació de Barcelona 

 Ajuntament de Collsuspina  Consell Comarcal del Bages 

 Ajuntament de Granera  Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 Ajuntament de L’Estany  Associació de Serveis Turistics del Moianès 

 Ajuntament de Moià  

 
Tanmateix i en congruència amb els seus fins, podrà ser ampliat amb la incorporació per 
adhesió de qualsevol administració pública, tant de caràcter institucional com de base 
territorial amb competències sobre l’objecte del Consorci i que mostri un interès comú amb 
les finalitats pròpies de l’ens, així com per l’adhesió de qualsevol entitat privada sense 
afany de lucre que tingui una finalitat d’interès públic concurrent amb les finalitats pròpies 
del Consorci. 
 
La incorporació de nous membres no suposarà modificació dels Estatuts. 
 
Sense perjudici de la projecció externa que pugui adquirir el Consorci, el seu àmbit 
d'actuació preferent serà el territori dels municipis consorciats. 
 

 Article 8 – Òrgans de govern i d’administració 
 
S’afegeix a aquest article el següent paràgraf: 
 
Tots els imports  límits regulats en les competències dels òrgans de govern  (Art 11,  14,16 i 
20)  són amb  IVA exclòs  
 

 Article 10 - Composició 
 
REDACTAT ANTERIOR 
 
La Junta General estarà constituïda per: 
 
1. Dues vocalies representants de la Diputació de Barcelona (una d’elles ocuparà la Vice-

presidència primera) 
2. Dues vocalies representants de cada ens públic consorciat (d’entre elles, una ocuparà 

la Presidència i altres dues les Vice-presidències Segona i Tercera).  
3. Una vocalia en representació de cadascuna de les entitats privades representades 

(d’entre elles, una ocuparà la Vice-presidència quarta).  
 
El nombre de representants dels ens públics no podrà ser inferior al nombre de 
representants de les entitats privades  
 
En el cas que existeixen diferents entitats privades sense ànim de lucre de la mateixa 
activitat sectorial, aquestes entraran a formar part del Consorci del Moianès amb veu però 
només amb un vot  
 
4. Una Direcció-gerència del Consorci, que assistirà amb veu però sense vot 
5. La representació de les organitzacions o entitats que poguessin incorporar-se al 

Consorci, respectant el criteris de representació anteriors. 
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Els membres de la Junta General són nomenats i substituïts lliurement per les entitats 
integrants del Consorci, coincidint amb el nomenament de representants dels ens locals als 
diferents organismes com a conseqüència de les eleccions locals, incloses les entitats 
privades. Quan la representació d’un ens vingui donada pel caràcter electiu del càrrec dins 
d’aquell, el nomenament i el cessament hauran de tenir necessàriament aquest caràcter. La 
durada màxima del mandat serà de quatre anys i podrà ser renovat per períodes de temps 
iguals. 
 
Els ens consorciats nomenaran els seus representants per acord del seu òrgan competent i 
d’entre els seus membres. Pel mateix sistema podran designar un suplent, que substituirà 
el titular en supòsits d’absència, amb els mateixos drets i obligacions que la persona 
substituïda 
 
En tot cas, en qualsevol moment els ens i les entitats consorciades podran remoure 
qualsevol de les vocalies per ells designades i procedir a una nova designació. 
 
Quan algun dels membres que formin part de la Junta General cessi en el seu càrrec o lloc 
dels organisme que integren el Consorci, cessarà automàticament del seu càrrec en els 
òrgans del Consorci. El substitut, que es nomeni, realitzarà les seves funcions fins que es 
renovi la Junta General. 
 
Quan es produeixi la renovació dels membres dels ens locals consorciats, com a 
conseqüència d’un procés electoral, els òrgans del consorci prorrogaran llur competència, 
solament pels actes d’administració ordinària, fins que es constitueixi la nova Junta General  
 
NOU REDACTAT 
 
La Junta General estarà constituïda per: 
 
1. Dues vocalies representants de cada ens públic consorciat (d’entre elles, una ocuparà 

la Presidència i altres tres les Vice-presidències Primera, Segona i Tercera).  
2. Una vocalia en representació de cadascuna de les entitats privades representades 

(d’entre elles, una ocuparà la Vice-presidència quarta).  
 
La resta del redactat queda igual  
 
El nombre de representants dels ens públics no podrà ser inferior al nombre de 
representants de les entitats privades  
 
En el cas que existeixen diferents entitats privades sense ànim de lucre de la mateixa 
activitat sectorial, aquestes entraran a formar part del Consorci del Moianès amb veu però 
només amb un vot  
 
3. Una Direcció-gerència del Consorci, que assistirà amb veu però sense vot 
4. La representació de les organitzacions o entitats que poguessin incorporar-se al 

Consorci, respectant el criteris de representació anteriors. 
 

Els membres de la Junta General són nomenats i substituïts lliurement per les entitats 
integrants del Consorci, coincidint amb el nomenament de representants dels ens locals als 
diferents organismes com a conseqüència de les eleccions locals, incloses les entitats 
privades. Quan la representació d’un ens vingui donada pel caràcter electiu del càrrec dins 
d’aquell, el nomenament i el cessament hauran de tenir necessàriament aquest caràcter. La 
durada màxima del mandat serà de quatre anys i podrà ser renovat per períodes de temps 
iguals. 
 
Els ens consorciats nomenaran els seus representants per acord del seu òrgan competent i 
d’entre els seus membres. Pel mateix sistema podran designar un suplent, que substituirà 
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el titular en supòsits d’absència, amb els mateixos drets i obligacions que la persona 
substituïda 
 
En tot cas, en qualsevol moment els ens i les entitats consorciades podran remoure 
qualsevol de les vocalies per ells designades i procedir a una nova designació. 
 
Quan algun dels membres que formin part de la Junta General cessi en el seu càrrec o lloc 
dels organisme que integren el Consorci, cessarà automàticament del seu càrrec en els 
òrgans del Consorci. El substitut, que es nomeni, realitzarà les seves funcions fins que es 
renovi la Junta General. 
 
Quan es produeixi la renovació dels membres dels ens locals consorciats, com a 
conseqüència d’un procés electoral, els òrgans del consorci prorrogaran llur competència, 
solament pels actes d’administració ordinària, fins que es constitueixi la nova Junta General  
 

 Article 14 - Competències 
 
REDACTAT ANTERIOR  
 
Seran competència de la Comissió Executiva: 
1. Aprovar i adjudicar els expedients de contractació els imports dels quals siguin 

superiors a les quantitats següents: 
a. En els d’obres, més de cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros amb 

tres cèntims (150.253’03 €). 
b. En els de gestió de serveis públics, en els de serveis, en els de 

subministraments, en els administratius especials i en els privats, més de 
seixanta mil cent un euros amb vint-i-un cèntims (60.101’21 EUR). 

c. En els de consultoria i assistència, més de trenta mil cinquanta euros amb 
seixanta-un cèntims (30.050’61 EUR). 

Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses, incloses 
les plurianuals, sempre que en aquest cas no s’ampliï el nombre de quatre 
anualitats. Aquesta limitació no regirà en l’arrendament d’immobles. 

2. Aprovar les modificacions pressupostàries, de conformitat amb allò que disposin 
les bases d’execució de pressupost. 

3. Aprovar convenis amb persones i entitats, públiques o privades. 
4. Fixar els preus públics corresponents als serveis a càrrec de l’organisme. 
5. Exercitar tot tipus d’accions, recursos i peticions en defensa dels drets i 

interessos de l’organisme davant de qualsevol autoritat o tribunal de qualsevol 
jurisdicció. 

6. Adoptar les mesures necessàries per a la provisió de les places i llocs de treball 
del personal no permanent de l’organisme. 

7. Acceptar o refusar les donacions, herències i deixes a favor del Consorci. 
8. En l’àmbit de les seves competències, l’autorització i la disposició de despeses, 

incloses les plurianuals, sempre que en aquest darrer cas s’observin les 
prescripcions següents: 

a. Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats. 
b. Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les 

transferències corrents que en derivin de convenis subscrits amb entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 
70 per cent per a l’exercici següent immediat, del 60 per cent per al segon 
exercici, i del 50 per cent, per al tercer i quart exercicis, percentatges tots ells 
referits al crèdit corresponent a l’any en què va comprometre’s l’obligació. 

9. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses 
pròpies del Consorci, la llei 7/1985 atribueix al Ple de l’ entitat local amb caràcter 
de delegables 

 
NOU REDACTAT- 
 
 Seran competència de la Comissió Executiva: 
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1. Aprovar i adjudicar els expedients de contractació els imports dels quals siguin 

superiors a les quantitats següents: 
a. En els d’obres, més de cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros amb 

tres cèntims (150.253’03 €). 
b. En els de gestió de serveis públics, en els de serveis, en els de 

subministraments, en els administratius especials i en els privats, més de 
seixanta mil cent un euros amb vint-i-un cèntims (60.101’21 EUR). 

c. En els de consultoria i assistència, més de seixanta  mil  euros (60.000 €  
EUR). 

Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses, incloses 
les plurianuals, sempre que en aquest cas no s’ampliï el nombre de quatre 
anualitats. Aquesta limitació no regirà en l’arrendament d’immobles. 

 
La resta del redactat es manté igual  
 
2. Aprovar les modificacions pressupostàries, de conformitat amb allò que disposin 

les bases d’execució de pressupost. 
3. Aprovar convenis amb persones i entitats, públiques o privades. 
4. Fixar els preus públics corresponents als serveis a càrrec de l’organisme. 
5. Exercitar tot tipus d’accions, recursos i peticions en defensa dels drets i 

interessos de l’organisme davant de qualsevol autoritat o tribunal de qualsevol 
jurisdicció. 

6. Adoptar les mesures necessàries per a la provisió de les places i llocs de treball 
del personal no permanent de l’organisme. 

7. Acceptar o refusar les donacions, herències i deixes a favor del Consorci. 
8. En l’àmbit de les seves competències, l’autorització i la disposició de despeses, 

incloses les plurianuals, sempre que en aquest darrer cas s’observin les 
prescripcions següents: 

a. Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats. 
b. Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les 

transferències corrents que en derivin de convenis subscrits amb entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 
70 per cent per a l’exercici següent immediat, del 60 per cent per al segon 
exercici, i del 50 per cent, per al tercer i quart exercicis, percentatges tots ells 
referits al crèdit corresponent a l’any en què va comprometre’s l’obligació. 

9. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses 
pròpies del Consorci, la llei 7/1985 atribueix al Ple de l’ entitat local amb caràcter 
de delegables 
 

 Article 16 - Competències 
 
REDACTAT ANTERIOR 
 
Seran competències de la Presidència: 
 
1. Representar l’organisme en els actes que ho requereixin i subscriure, en l’esmentada 

qualitat, qualsevol tipus de documents que siguin necessaris per a la consecució de les 
seves finalitats. 

2. Proposar amb les Vicepresidències el nomenament de la persona que ocupi la 
Direcció-gerència. 

3. Formar l’Ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions dels òrgans 
col·legiats, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb vot de qualitat.  

4. Aprovar i adjudicar els expedients de contractació l’import dels quals estigui comprès 
entre els límits quantitatius següents: 

a. En els d’obres, més de trenta mil cinquanta euros amb seixanta-un cèntims 
(30.050’61 €) i que no superin els cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres 
euros amb tres cèntims (150.253’03 €). 
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b. En els de serveis i subministraments, més de dotze mil vint euros amb vint-i-
quatre cèntims (12.020’24 €) i que no superin els seixanta mil cent un euros 
amb vint-i-un cèntims (60.101’21 €). 

c. En els de gestió de serveis públics, en els administratius especials i en els 
privats, més de sis mil deu euros amb 12 cèntims (6.010,12 €) i que no superin 
els seixanta mil cent un euros amb vint-i-un cèntims (60.101’21 EUR). 

d. En els de consultoria i assistència, més de dotze mil vint euros amb vint-i-
quatre cèntims (12.020’24 EUR) i que no superin trenta mil cinquanta euros 
amb 61 cèntims (30.50’61 EUR). 

Aquesta competència inclou l'autorització i la disposició de despeses, incloses les 
plurianuals, sempre que en aquest cas no s'ampliï el nombre de quatre anualitats. 

5. Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments. 
6. Retre els estats de comptes de l’organisme. 
7. Aprovar la liquidació del pressupost. 
8. Aprovar les modificacions pressupostàries, quan aquestes no siguin competència d’un 

altre òrgan, segons el que disposin les corresponents bases d’execució. 
9. Aprovar la concertació d’operacions de crèdit d’acord amb el previst en les bases 

d’execució del pressupost. 
10. L’obertura i cancel·lació de tota mena de comptes corrents. 
11. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies de 

l’ens, la legislació estatal o autonòmica atribueixin a la Presidència de l’entitat local i no 
siguin indelegables o no estiguin atribuïdes a un altre òrgan pels presents estatuts. 

12. Exercir en casos d’urgència les funcions encomanades als òrgans col·legiats, donant 
compte de les resolucions adoptades en la propera reunió dels respectius òrgans. 

13. Qualsevol altre assumpte de naturalesa anàloga que sigui competència del Consorci i 
que no estigui reservat de forma expressa a altres dels seus òrgans, així com les 
competències que siguin previstes en els estatuts o li siguin delegades. 

 
NOU REDACTAT 
 
Seran competències de la Presidència: 
 
1. Representar l’organisme en els actes que ho requereixin i subscriure, en l’esmentada 

qualitat, qualsevol tipus de documents que siguin necessaris per a la consecució de les 
seves finalitats. 

2. Proposar amb les Vicepresidències el nomenament de la persona que ocupi la 
Direcció-gerència. 

3. Formar l’Ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions dels òrgans 
col·legiats, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb vot de qualitat.  

4. Aprovar i adjudicar els expedients de contractació l’import dels quals estigui comprès 
entre els límits quantitatius següents: 

a. En els d’obres, més 50.000 € i que no superin els cent cinquanta mil dos-
cents cinquanta-tres euros amb tres cèntims (150.253’03 €). 

b. En els de serveis i subministraments, més de divuit-mil euros  18.000 €  i que 
no superin els seixanta mil cent un euros amb vint-i-un cèntims (60.101’21 €). 

c. En els de gestió de serveis públics, en els administratius especials i en els 
privats, més de sis mil deu euros amb 12 cèntims (6.010,12 €) i que no superin 
els seixanta mil cent un euros amb vint-i-un cèntims (60.101’21 €). 

d. En els de consultoria i assistència, més de divuit mil euros (18.000 €)  i que 
no superin els seixanta mil euros (60.000 €) 

Aquesta competència inclou l'autorització i la disposició de despeses, incloses les 
plurianuals, sempre que en aquest cas no s'ampliï el nombre de quatre anualitats. 

5. Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments. 
6. Retre els estats de comptes de l’organisme. 
7. Aprovar la liquidació del pressupost. 
8. Aprovar les modificacions pressupostàries, quan aquestes no siguin competència d’un 

altre òrgan, segons el que disposin les corresponents bases d’execució. 
9. Aprovar la concertació d’operacions de crèdit d’acord amb el previst en les bases 

d’execució del pressupost. 
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10. L’obertura i cancel·lació de tota mena de comptes corrents. 
11. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies de 

l’ens, la legislació estatal o autonòmica atribueixin a la Presidència de l’entitat local i no 
siguin indelegables o no estiguin atribuïdes a un altre òrgan pels presents estatuts. 

12. Exercir en casos d’urgència les funcions encomanades als òrgans col·legiats, donant 
compte de les resolucions adoptades en la propera reunió dels respectius òrgans. 

13. S’afegeix aquest punt : Així mateix, correspon a la Presidència del consorci, a 
mode enunciatiu i no limitatiu: la contractació del personal necessari per obra i 
servei per execució de projectes  per via d’ urgència i subjecte als criteris 
detallats a cada subvenció; Realitzar tots els tràmits i gestions relacionats amb 
les subvencions: aprovació de projectes i sol·licituds, acceptació i renúncia o 
revocacions ,  justificacions i sol·licituds de pagaments i pròrrogues; Les 
funcions relacionades amb els expedients comptables  atribuïts a la Junta 
General  que poden paralitzar el funcionament  (modificacions de crèdit, reducció 
de drets i anul·lacions etc.); Formalització de convenis i sol·licitud de pròrrogues 
dels mateixos  

14. Qualsevol altre assumpte de naturalesa anàloga que sigui competència del Consorci i 
que no estigui reservat de forma expressa a altres dels seus òrgans, així com les 
competències que siguin previstes en els estatuts o li siguin delegades. 
 

 Article 18- Representació 
 
REDACTAT ANTERIOR 
 
1. La Vice-presidència primera l’exercirà un dels representants de la Diputació de 

Barcelona amb caràcter permanent. 
2. La Vice-presidència segona l’exercirà un representat d’un ajuntament diferent del que 

ostenta la Presidència. S’escollirà pel mateix sistema que la Presidència 
3. La Vice-presidència tercera l’exercirà un representat d’un Ajuntament diferent del que 

ostenta la Presidència i la  Vice-presidència   segona. S’escollirà pel mateix sistema 
que la Presidència 

4. Les vocalies representants dels ens privats consorciats elegiran, d’entre elles, la 
persona que ocuparà la Vice-presidència Quarta. 

 
NOU REDACTAT 
 
1. La Vice-presidència primera l’exercirà un representant d’un ajuntament diferent 

del que ostenta la Presidència 
2. 2.La Vice-presidència segona l’exercirà un representat d’un ajuntament diferent 

del que ostenta la Presidència i la Vicepresidència primera .  S’escollirà pel 
mateix sistema que la Presidència 

3. La Vice-presidència tercera l’exercirà un representat d’un Ajuntament diferent del 
que ostenta la Presidència i la  Vice-presidència   primera i segona. S’escollirà pel 
mateix sistema que la Presidència 

4. La Vice-presidència quarta l’exercirà un representant dels ens privats o d’una 
altra entitat consorciada. S’escollirà pel mateix sistema que la Presidència.  

 

 Article 20- Competències i funcions 
 
REDACTAT ANTERIOR 
 
Seran competències de la Direcció-gerència: 
 
1. Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions 

particulars que exigeixi el seu millor compliment. 
2. Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de l’ens, de 

conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics, 
administratius i de gestió. 
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3. Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes de 
plantilla i la relació i la classificació de llocs de treball. 

4. Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de 
l’organisme, proposar la instrucció d’expedients disciplinaris i exercir el control del 
personal. 

5. Aprovar i adjudicar contractes menors amb els imports següents: 
a. D’obres, fins a trenta mil cinquanta euros amb seixanta-un cèntims 

(30.050’61€). 
b. De subministraments, de serveis i de consultoria i assistència, fins a dotze mil 

vint euros amb vint-i-quatre cèntims (12.020’24 EUR). 
6. Aprovar i adjudicar la resta de contractes administratius i els privats, fins al límit de sis 

mil deu euros amb dotze cèntims (6.010,12 EUR). 
7. Prendre les mesures necessàries per coordinar i dirigir les actuacions administratives. 
8. Contractar les suplències en cas de vacances, malaltia o altres substitucions del 

personal del Consorci. 
9. Coordinar el funcionament del grup de competitivitat. 
10. Qualsevol altra que li deleguin els òrgans de govern. 
 
NOU REDACTAT 
 
1. Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions 

particulars que exigeixi el seu millor compliment. 
2. Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de l’ens, de 

conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics, 
administratius i de gestió. 

3. Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes de 
plantilla i la relació i la classificació de llocs de treball. 

4. Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de 
l’organisme, proposar la instrucció d’expedients disciplinaris i exercir el control del 
personal. 

5. Aprovar i adjudicar contractes menors amb els imports següents: 
1. D’obres, fins a cinquanta mil euros 50.000  €  
2. De subministraments, de serveis i de consultoria i ass istència, fins a  divuit 

mil euros 18.000 €  
6. Aprovar i adjudicar la resta de contractes administratius i els privats, fins al límit de sis 

mil deu euros amb dotze cèntims (6.010,12 EUR). 

 
4. Encomanar al Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, la realització 

dels tràmits següents: 
 
- Tràmit d’ informació pública amb caràcter col·lectiu i determinar que els anuncis 

relatius als acords tindran caràcter col.lectiu i substituiran els que hauria de 
publicar separadament cada entitat consorciada que consisitirà en la publicació 
conjunta dels acords de els entitats consorciades pel termini de trenta dies 
hàbils, a efectes d’al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la 
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona, d’ara endavant BOPB, i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i al tauler d’edictes del Consorci disposant que si no s’hi formula cap 
al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d’informació pública, la 
separació de la Diputació de Barcelona i la modificació estatutària que ara 
s’aproven inicialment es consideraran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior. 

 
- Publicació al BOPB de l’aprovació definitiva de la separació de la Diputació de 

Barcelona com a membre del Consorci per la promoció dels municipis del 
Moianès, així com del text íntegre dels Estatuts definitivament aprovats, entrant 
en vigor un cop transcorreguts quinze dies a comptar de la seva total 
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publicació, així com publicació del corresponent anunci al Diari Oficial de la 
Generalitat, anunciant la referència del BOPB en el que s’hagi publicat 
íntegrament el seu text. 

 
- Remissió d’aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de membres del 

Consorci i els Estatuts modificats, a la Direcció General d’Administració Local a 
efectes de la inscripció de la modificació operada al Registre d’entitats Locals 
de Catalunya i altres entitats que es considerin  

 
5. Acordar que, transcorregut el termini d’informació pública, si no es produeixen 

al·legacions ni reclamacions  els acords esdevindran definitius. 
 

6. Facultar al president del Consell Comarcal per tal que pugui subscriure la 
documentació necessària, i dictar les disposicions complementàries i oportunes  
per fer efectiu el present acord.” 

 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
4. Dictamen d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la 

defensa de la conca del Besòs. 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 21 de novembre de 2012, que és el que 
segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 de setembre de 1993, el Ple aprovà sol·licitar la integració al Consorci per a 

la Defensa de la Conca del Riu Besòs –en endavant, el Consorci-, així com els 
Estatuts pels quals s’ha de regir. El 29 d’octubre de 1997, el Ple va ratificar l’acord 
de la Junta General del Consorci de 18 de juny de modificació dels Estatuts. 
 

2. El 16 de novembre de 2012, registre d’entrada 5702, el president del Consorci per 
a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, ens ha comunitat que la Junta General de 
3 de juliol de 2012 va ratificar l’acord de la Junta General de 28 de febrer de 2012 
en què va aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci. 
 
Aquests estatuts s’han modificat per incorporar aquells aspectes que havien 
quedat desfasats pel pas dels anys o superats per les noves tecnologies i/o 
novetats legislatives, en el sentit següent: s’incorporen municipis al Consorci; 
s’adequa la seu social i la finalitat; es modifiquen les competències de la Junta 
General, Comissió de Govern, del president i del gerent; la convocatòria s’ha de fer 
preferentment per mitjans electrònics; els acords d’incorporació d’altres ens al 
Consorci caldrà la majoria qualificada; la comptabilitat serà el de la pública local; 
s’adeqüen els recursos econòmics; s’adequa les aportacions de pessetes a euros; 
s’adequa la disposició final; s’incorpora l’annex III actuació de sanejament en 
baixa: Neteja i conservació de clavegueram i l’annex IV actuació de sanejament en 
baixa: Gestió del servei municipal de clavegueram. 

 
3. El 21 de novembre de 2012 s’ha celebrat la Comissió Informativa i cap membre no 

es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 114.j) i 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb els articles 
313.2 i 322 i 323 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny, en què s’estableix el procediment i el règim 
d’aplicació a la modificació dels estatuts d’un consorci. 
 

2. L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 10 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment comú de les 
administracions públiques de Catalunya, en què estableix l’encàrrec de gestió. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Ratificar la proposta de modificació dels articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 19, 20, 21 i disposició final i la incorporació de l’annex III i IV dels Estatuts del 
Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, aprovada per la Junta 
General del Consorci en sessió de 28 de febrer de 2012. 

 
2. Aprovar inicialment la modificació dels articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 19, 20, 21 i disposició final i la incorporació de l’annex III i IV dels Estatuts del 
Defensa de la Conca del Riu Besòs, restant el contingut d’aquests articles com es 
detalla: 

 
“CAPÍTOL I 
Disposicions generals 

 
Article 1r. Constitució i denominació. 

 
1.- Els Ajuntaments que segueixen: 
Aiguafreda 
Badalona 
Balenyà 
Barberà del Vallès 
Barcelona 
Bigues i Riells 
Caldes de Montbui 
Canovelles 
Cànoves i Samalús 
Cardedeu 
Castellar del Vallès 
Castellcir 
Castellterçol 
Centelles 
Cerdanyola del Vallès 
Figaró-Montmany 
Granollers 
L'Ametlla del Vallès 
La Garriga 
La Llagosta 
La Roca del Vallès 
Les Franqueses del Vallès 
Lliçà d'Amunt 
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Lliçà de Vall 
Llinars del Vallès 
Martorelles 
Matadepera 
Mollet del Vallès 
Montcada i Reixac 
Montmeló 
Montornès del Vallès 
Palau-solità i Plegamans 
Parets del Vallès 
Polinyà 
Ripollet 
Sant Adrià de Besòs 
Sant Antoni de Vilamajor 
Sant Feliu de Codines 
Sant Fost de Campsentelles 
Sant Martí de Centelles 
Sant Pere de Vilamajor 
Sant Quirze de Safaja 
Sant Quirze del Vallès 
Santa Coloma de Gramenet 
Santa Eulàlia de Ronçana 
Santa Maria de Martorelles 
Santa Perpètua de Mogoda 
Sentmenat 
Seva 
Tagamanent 
Vallromanes 
Vilanova del Vallès 
 
i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, es constitueixen, per temps indefinit, amb caràcter voluntari i sota la denominació de 
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs (en endavant Consorci o CDCRB), en consorci 
com a entitat pública de caràcter associatiu i local, per a l'acompliment de les finalitats que 
s'expressen en els Estatuts i d'acord amb la normativa local vigent. 
 
2.- També podran incorporar-se al Consorci altres ens de l’administració local dins l’àmbit de la conca 
del riu Besòs.  
 
Art. 2n. Domicili. 

 
El domicili social del Consorci serà l’Avinguda Sant Julià, 241 de 08403 Granollers. Qualsevol canvi 
de domicili serà acordat per la Junta General del CDCRB d'acord amb el que disposen aquests 
Estatuts. 
 
Art. 3r. Personalitat jurídica, competències i àmbit territorial. 

 
1.- El CDCRB tindrà naturalesa administrativa i personalitat jurídica plena per complir els seus 
objectius. 
 
2.- Les competències administratives del CDCRB en el seu àmbit d'actuació seran les atribuïdes per 
la Llei als ens consorciats i ostentarà respecte a les mateixes les potestats de l'article 4 de la Llei 7/85 
reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l'article 8 de la Llei 8/87, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
En l'àmbit de les seves competències i per tal d'assolir les finalitats i funcions que li son 
encomanades, el CDCRB podrà adquirir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de bens, 
celebrar convenis i contractes, executar obres, establir i explotar serveis i, en general, realitzar tots 
els actes necessaris, d'acord amb el que disposen aquests Estatuts i la legislació aplicable. 
 
3.- L'àmbit territorial d'actuació del CDCRB per a l'assoliment de les seves finalitats i en l'exercici de 
les seves competències administratives serà el dels Ajuntaments consorciats. Això, sense limitar la 
possibilitat d’actuar fora l’àmbit estricte de la conca del Besòs mitjançant l’establiment d’acords amb 
altres ens competents. 
 
Art. 4t. Finalitats del Consorci.  
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Les finalitats del CDCRB són les següents: 
 
a) Possibilitar la coordinació i impulsar la cooperació entre les entitats que conformen el CDCRB i, 
també, amb d’altres entitats d’objectius coincidents, per tal d’estudiar, proposar i implantar solucions 
que satisfacin les necessitats relacionades amb el cicle hidràulic (:captació, tractament, distribució, 
clavegueram, depuració, reutilització i abocament), amb el medi fluvial (:aigües superficials i 
subterrànies, lleres, marges i riberes) i, en general i sense cap restricció, amb el medi ambient. 
 
b) Col·laborar en la determinació de l'esquema i les directrius de les actuacions mediambientals a la 
conca del Besòs, fixant les línies que han de guiar l'acció coordinada, i proposant, acordant i 
implantant els mecanismes d’actuació necessaris per tal d’assolir la recuperació ambiental, la 
utilització sostenible dels recursos hídrics i el gaudi social del medi fluvial. 
 
c) Aconseguir una economia creixent de recursos i una millor assignació d'aquests a través d'accions 
comunes en l’execució d’obres i en la prestació de serveis, així com en les gestions de compres, de 
personal, administrativa i qualsevol altra que afecti el bon funcionament del CDCRB. 
 
d) Col·laborar amb les autoritats competents en l'àmbit del medi ambient, tant de l'Unió Europea com 
del Govern Estatal i de la Generalitat de Catalunya, així com amb qualsevol d'altra entitat pública o 
privada. 
 
Art. 5è. - Funcions del Consorci.  

 
Per acomplir les seves finalitats, el CDCRB realitzarà entre altres, les funcions següents: 
 
1. Redactar estudis, plans i projectes de caràcter general o concret per tal d'aconseguir les finalitats 
esmentades. 
 
2. Establir mecanismes de control i col·laborar, tant amb els ens del Consorci com amb d'altres 
organismes públics o privats, a fi de conèixer l'estat de la contaminació i els paràmetres de qualitat 
ambiental a la conca. 
 
3. Actuar com a òrgan d'execució de projectes i instal·lacions i dirigir, realitzar, contractar i fiscalitzar 
les obres i accions corresponents. 
 
4. Actuar com a òrgan de prestació de serveis, procedint al seu disseny, direcció, realització, 
contractació i fiscalització. 
 
5. Impulsar l'educació mediambiental i la participació social, amb el desenvolupament de programes i 
activitats a nivell escolar, divulgatiu i especialitzat. 
 
6. Realitzar totes aquelles gestions, iniciatives i projectes que puguin ésser solucions als problemes 
mediambientals de la conca. 
 
7. Actuar, amb caràcter general, com a òrgan de representació dels ens del Consorci, dins les 
finalitats i funcions relacionades. 
 

Pel compliment de les seves finalitats i funcions, el Consorci podrà utilitzar qualsevol de les formes de 
gestió i serveis establertes per la legislació de règim local, així com qualsevol forma de cooperació 
interadministrativa prevista per la normativa. 
 
Art. 6è. Nivells d'actuació del Consorci. 

 
1.- Tots els Ajuntaments i altres organismes del Consorci s'integren en un nivell bàsic que comporta 
la realització per part del Consorci de les funcions assenyalades en els punts 1, 5, 6 i 7 de l'article 
anterior. 
 
2.- El Consorci definirà nivells específics d'actuació per a la realització d'altres funcions. Les 
condicions amb les que es desenvoluparan aquestes funcions així com els Ajuntaments i organismes 
on es realitzin, es recolliran en sengles annexes d'aquests Estatuts. 
 
3.- El Consorci podrà rebre encàrrecs i delegacions dels ens integrants i també subscriure convenis 
amb aquests o amb d’altres ens aliens per al desenvolupament d’actuacions relatives a les seves 
finalitats i funcions.  
 

CAPÍTOL II 
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Règim orgànic 
 
Art. 7è. Òrgans del Consorci. 

 
1.- El Consorci es regirà pels òrgans següents: 
a) La Junta general. 
b) La Comissió de govern. 
c) El President. 
d) El Gerent. 
 
2.- Podran, a més, crear-se Comissions informatives per a la preparació i l'estudi dels assumptes que 
corresponguin a la competència de la Junta general, i Comissions especials de caràcter transitori, per 
entendre d'assumptes concrets. 
 
Art. 8è. - La Junta general: Composició i atribucions.  

 
1.- La Junta general es l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. 
La Junta general estarà integrada per un representant de cadascun dels ens consorciats. 
Els membres de la Junta general elegiran per majoria absoluta un President d'entre els Alcaldes 
membres i fins a tres Vicepresidents d'entre la resta de representants. 
Tant el President de la Junta com els Vice-presidents i la resta de representants, seran elegits per un 
període de quatre anys i llur mandat coincidirà amb el període que duri el Consistori o òrgan de 
direcció que els hi hagi encomanat l'esmentada representació. 
En el cas que alguna de les persones que formin part de la Junta general cessés del seu càrrec o lloc 
en els respectius organismes que integren el Consorci, cessarà automàticament del seu càrrec en els 
òrgans del Consorci i se li anul·larà la seva representació en el CDCRB.  
Podrà, en aquest cas, el municipi o organisme a on pertany, nomenar-ne una altra que la substituirà, 
degudament facultada per l'Alcalde o el President de l'organisme a qui pertany. De la mateixa manera 
es procedirà en cas de mort, malaltia, absència o dimissió d'algun membre de la Junta general. 
 
2.- El valor del vot de cadascuna de les entitats consorciades estarà en funció de la relació següent: 
Municipis de menys de 15.000 habitants: 1 vot. 
Municipis entre 15.000 i 50.000 habitants: 2 vots. 
Municipis entre 50.000 i 500.000 habitants: 3 vots. 
Municipis de més de 500.000 habitants: 9 vots. 
Per als municipis amb aigües vertents a altres conques, la valoració del vot es determinarà d'acord 
amb els habitants residents a la conca del Besòs. 
Consells Comarcals: 3 vots. 
Diputació de Barcelona: 3 vots. 
AMB: 9 vots. 
Altres ens públics: 1 vot. 
 
3.- Seran competències de la Junta general: 
 
a) Exercir el control i la fiscalització de la resta d’òrgans del Consorci. 
b) L'aprovació i en el seu cas modificació del Pressupost i també de la plantilla del personal del 
Consorci. 
c) L'aprovació anual del Compte General i de la memòria de les activitats realitzades. 
d) Fixar les activitats del Consorci aprovant el programa quadriennal d'actuació. 
e) Aprovar l'admissió o la separació dels ens  i/o  de les entitats consorciades i fixar-ne la participació 
econòmica que els hi correspongui com a membres del Consorci. 
f) Modificar els estatuts. 
g) Aprovar el nomenament de Presidència i dels membres de la Comissió de govern. 
h) Nomenar i separar el Gerent, a proposta de la Comissió de govern. 
i) Nomenar el Secretari i l'Interventor del Consorci, a proposta del President. 
j) La dissolució i la liquidació del CDCRB. 
k) L'aprovació del Reglament de Règim Intern i de Serveis. 
l)  L'adquisició, disposició, administració i alienació dels béns i drets del Consorci. 
m) L'aprovació de plans i projectes. 
n) Aprovar les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeixi i la creació d'òrgans 
desconcentrats. 
o) Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fetes per altres 
Administracions públiques diferents de les gestionades. 
p) Ser  informada de les actuacions de la resta d'òrgans i de la gestió ordinària de l'organisme, i 
efectuar-ne el seguiment. 



23 

q) Ser informada dels convenis que el Consorci hagi de formalitzar amb altres persones o entitats, 
públiques o privades. 
r) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si s'escau dels 
serveis que prestin. 
s) Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi al Ple de l'entitat local 
amb caràcter d'indelegables. 
 
La Junta general podrà delegar la competència per a l'adopció d'acords que no requereixin majories 
qualificades en els altres Òrgans del Consorci. 
 
Art. 9è.  La Comissió de govern: Composició i atribucions. 

 
1.- La Comissió de govern estarà formada pel President, Vice-presidents i un representant per a cada 
una de les subconques. 
 
2.- Els vocals de la Comissió de govern es renovaran cada quatre anys. 
 
3.- Els membres de la Comissió de govern podran constituir-se com a grup de treball per tal de 
preparar les decisions de la Comissió de govern en ple. 
Les sessions de la Comissió de govern i de llurs grups de treball seran obertes a la resta de membres 
del Consorci. 
 
4.- Si per qualsevol de les causes regulades en aquests Estatuts, o prevista en la normativa que es 
cita com a subsidiària, cessés algun vocal durant la vigència del seu mandat, es procedirà pels 
membres de la Junta general de cada subconca a elegir el que hagués de substituir-lo, el qual 
exercirà el càrrec esmentat durant el temps que faltés al seu antecessor per completar el seu període 
de gestió. 
 
5.- Serà de competència de la Comissió de govern: 
 
a) Organitzar els serveis tècnics i administratius. 
b) Portar a terme les obres, serveis i altres actuacions conforme als plans i projectes aprovats. 
c) Nomenar, premiar i corregir al personal  tècnic  i  administratiu,  a  excepció del Gerent, Secretari i 
Interventor. 
d) Desenvolupar la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat i les seves bases d'execució, 
com també l'adquisició de béns mobles, sempre que no exigeixi crèdits superiors als consignats. 
e) Adoptar els acords d'adquisició, alienació i gravamen de béns. 
f) Concertar operacions de crèdit. 
g) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments. 
h) Aprovar modificacions del Pressupost fins a un màxim del 10% de la Despesa total, donant-ne 
compte a la següent sessió de Junta general. 
i) La contractació sota qualsevol tipus de modalitat previstes a la normativa, havent d'ésser ratificades 
les que comportin compromisos de consignacions pressupostàries plurianuals. 
j) Establir les formes de gestió dels serveis objecte del Consorci. 
k) Exercitar les accions judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos del Consorci, en 
cas d'urgència, tot donant-ne compte a  la Junta General en la seva primera reunió. 
l) Proposar a la Junta general el nomenament de Gerent. 
m) Rebre informació de les activitats que es  desenvolupin en  l’àmbit de la gestió del Consorci així 
com trametre suggeriments als òrgans del Consorci en assumptes relatius a la gestió dels mateixos. 
n) Delegar l'exercici de les seves funcions en el President i Vice-presidents o en el Gerent o en les 
entitats consorciades. 
o) Totes les que expressament li delegui la Junta General. 
p) Definir  els nivells específics d'actuació del Consorci i proposar-los a la Junta General per a la seva 
aprovació. 
 
Art. 10è. Atribucions del President i Vice-presidents. 

 
1.- Correspondrà al President: 
a) Exercir la representació institucional del Consorci. 
b) Formar l'ordre del dia i convocar la Junta general i la Comissió de govern. 
c) Publicar, executar i fer complir els acords i dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu 
millor compliment. 
d) Ordenar els pagaments i donar compte de l'administració del patrimoni i de la gestió del 
pressupost. 
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e) Representar, judicialment i administrativa, al Consorci, i conferir manaments per a l'exercici de 
l'esmentada representació. 
f) Exercir la competència sancionadora que correspongui al CDCRB. 
g) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir els empats amb el vot de qualitat. 
h) Elevar a la Junta General la documentació i els informes que creurà oportuns. 
i) Proposar a Junta general el nomenament de Secretari i Interventor. 
j) L'adopció d'aquells acords relatius a les competències de la Junta general o de la Comissió de  
govern que, per   raons d'urgència, no poguessin esperar a la propera sessió que es celebri, a efectes 
de la seva ratificació si s'escau. 
k) Les que li delegui la Junta general o la Comissió de govern en matèria de llurs respectives 
competències. 
l) Qualsevulla altres atribucions no assignades expressament a la Junta general o a la Comissió de 
govern. 
m) Tot allò no previst als presents Estatuts serà competència d'aquest òrgan. 
n) Facultar, per delegació en els Vice-presidents, en alguns dels Vocals o en el Gerent, l'exercici de 
les atribucions compreses en els apartats precedents. 
 
2.- En cas d'absència, malaltia o impediment de qualsevol mena del President, el substituirà un dels 
Vice-presidents. 
 
Art. 11è.  El Gerent: Nomenament i funcions. 

 
1.- El Gerent serà nomenat per la Junta general a proposta de la Comissió de govern i el 
nomenament haurà de recaure en una persona especialment capacitada per a aquest càrrec. 
 
2.- Seran funcions del Gerent: 
a) Exercir la gestió general i la direcció dels serveis del Consorci, vetllant pel compliment de les seves 
finalitats. 
b) Representar el Consorci davant les administracions públiques, institucions, entitats i particulars, 
excepció feta de  la representació institucional i al més alt nivell.  
c) La coordinació amb els ens i entitats consorciades. 
d) Exercir les funcions de cap de personal i director dels serveis administratius, tot contractant el 
personal i, en el seu  cas, acomiadant-lo. 
e) Desenvolupar la gestió econòmica i disposar de recursos econòmics fins a la quantia que es fixi en 
les Bases d'execució del pressupost. 
f) Portar a terme, dirigir i inspeccionar les obres, activitats i serveis que realitzi el CDCRB, conforme 
als plans i projectes aprovats. 
g) Gestionar tota mena de subvencions i ajudes. 
h) Elaborar la proposta de pressupost, i també l'inventari, balanços, comptes de resultats, liquidacions 
i comptes generals del Pressupost i sotmetre’ls a aprovació dels Òrgans corresponents. 
i) Elevar a la Junta General la memòria de les activitats del Consorci. 
j) Col·laborar en la confecció de l'ordre del dia als efectes de la convocatòria, per part de la Secretaria 
i per ordre de la Presidència, de les sessions dels òrgans col·legiats. 
k) Assistir a les reunions de Junta general i Comissió de govern amb veu, però sense vot. 
l) Preparar la documentació que s'ha de sotmetre a la consideració de Junta general i Comissió de 
govern i informar de tot el que calgui per l'adequat exercici de les seves competències. 
m) Formular al President del Consorci les propostes que cregui oportunes per a la bona marxa del 
Consorci. 
n) Contractar obres, serveis i subministraments, sempre que la seva quantia no excedeixi del 5% dels 
recursos ordinaris del Pressupost del Consorci, i sigui de durada inferior a un any. 
o) Ordenar els pagaments. 
p) Administrar els béns i el patrimoni del Consorci. 
q) Establir el calendari i el programa  anual de les activitats del Consorci. 
r) Exercir la vigilància i supervisió de tots els serveis i les activitats del Consorci execució dels 
programes aprovats per la Junta general. 
s) Rendir comptes de la seva gestió a la Junta General. 
t) Actuar com a tresorer/a i disposar dels fons del Consorci, mitjançant la firma de xecs i talons de 
forma mancomunada amb el/la President/a del Consorci i amb l'Interventor/a general. 
u) Proposar la plantilla de personal del Consorci, la relació de llocs de treball, i exercir la gestió 
ordinària del personal del Consorci, signant els contractes de treball, autoritzant els pagaments de 
nòmina i assentaments i  realitzant els altres actes necessaris per a la gestió del personal. 
v) Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al compliment dels acords de la 
Junta General. 
w) Totes les que expressament li delegui la Junta General, el President del Consorci, la Comissió de 
Govern i les que resultin d'aquests Estatuts per a l'execució dels acords d'aquells Òrgans. 
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Art. 12è. Secretari i Interventor. 

 
1.- El Consorci estarà assistit de Secretari i d'Interventor que seran nomenats lliurement per la Junta. 
 
2.- El Secretari del Consorci assistirà amb veu però sense vot a les reunions de la Junta general i de 
la Comissió de govern i en farà les actes corresponents. 
Igualment l'Interventor podrà assistir a les sessions de la Junta general i de la Comissió de govern, 
amb veu però sense vot. 
 
Art. 13è. Sessions. 

 
1.- La Junta general celebrarà sessió ordinària com a mínim dues vegades l'any i sessió 
extraordinària sempre que sigui convocada pel President o a proposta de la tercera part dels seus 
membres. 
 
2.- La Comissió de govern es reunirà almenys una vegada cada tres mesos. 
 
3.- De cada sessió, tant de la Junta general com de la Comissió de govern, se n'aixecarà l'acta 
corresponent. 
 
4.- Les convocatòries de la Junta general es faran preferentment per mitjans electrònics, amb l’ordre 
del dia acompanyat de la documentació que correspongui. Es notificaran a cadascun dels 
representants dels organismes del Consorci amb una antelació mínima de deu dies. 
 
5.- Les convocatòries de la Comissió de govern es faran de la mateixa forma que les de la Junta 
general, però amb una antelació mínima de vuit dies. 
 
6.- El temps mínim de convocatòria per a qualsevol sessió extraordinària serà de 48 hores. 
 
7.- Pel càlcul dels quòrums necessaris per a la celebració de les sessions, es tindrà en compte el 
valor del vot. 
 
Art. 14è. Acords. 

 
1. - Els acords s'adoptaran per majoria de la meitat més un dels vots assignats als membres que es 
trobin presents en el moment de la votació. 
 
2. - Caldrà majoria absoluta per l'aprovació de: 
a) Proposta de modificació dels Estatuts. 
b) Concert d'operacions de crèdit. 
c) Proposta d'integració o de separació d'entitats en el Consorci. 
d) Proposta de dissolució i liquidació del Consorci. 
e) Aprovació de pressupostos ordinaris i especials, així com d'ordenances fiscals reguladores de 
preus públics i taxes. 
 
3.- Caldrà majoria qualificada dels dos terços per aprovar la incorporació d’altres ens de 
l’administració local dins l’àmbit de la conca del Besòs. 
 
4. - Els acords que impliquin aportació o responsabilitat econòmica extraordinària d'algun dels 
Ajuntaments o ens del Consorci requeriran la ratificació de les respectives Corporacions o dels 
òrgans de govern respectius. 
 
Art. 15è. La comptabilitat i els comptes. 

 
1.- El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del CDCRB serà el de la comptabilitat pública 
local. 
 
2.- El CDCRB confeccionarà la liquidació del pressupost abans del dia primer de març de l'exercici 
següent. L'aprovació de la liquidació del Pressupost correspon al President, previ informe de 
l'Interventor, donant-ne compte a la Junta general en la primera sessió que celebri. 
 
3.- El Compte General de Pressupost serà sotmès abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió 
de govern, que actuarà com a Comissió especial de Comptes. S'exposarà al públic del termini 
reglamentari i es sotmetrà a aprovació de la Junta general abans del dia 1 d'octubre. 
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4.- Per tot el relatiu al règim econòmic pressupostari i comptable, el CDCRB es regirà per les normes 
legals reguladores de la matèria aplicables als ens locals, quedant subjecte al control financer de les 
intervencions dels ens consorciats i a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
 
Art. 16è. Separació del Consorci. 

 
1.- La separació d'algun dels seus membres s'autoritzarà sempre que estigui la institució dissident al 
corrent dels seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents. 
 
2.- Per garantir el bon funcionament del Consorci, els seus membres no podran retirar-se sense 
formular avís previ amb sis mesos d'antelació i sense que existeixi acord vàlid de la Junta general 
que aprovi la retirada de l'organisme consorciat. Aquest acord no es podrà portar a terme fins al final 
de l'anualitat començada i/o fins que hagués acabat de pagar l'amortització dels serveis. 
 
Art. 17è. Integració al Consorci. 

 
La integració d'algun altre Ajuntament o organisme al Consorci s'autoritzarà per la Junta general, 
prèvia sol·licitud per escrit de l'entitat que ho desitgi, expressant els motius de la seva voluntat de 
formar part del CDCRB i aportant certificació de l'acord de la Corporació corresponent d'integració al 
Consorci i acatament dels seus Estatuts i normes reguladores restants. 
 
Art. 18è. Dissolució del Consorci. 

 
1.- El CDCRB es dissoldrà per les causes següents: 
 
a) Acord unànime de tots els que l'integren. 
 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats. 
 
d) Per transformació del CDCRB en una altra entitat, per acord de la majoria absoluta dels seus 
membres. 
 
2.- L'acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació dels béns 
pertanyents al Consorci i en què hagi de realitzar-se la reversió de les obres i instal·lacions existents. 
 

CAPÍTOL III 
Règim econòmico-financer 

 
Art. 19è. Recursos econòmics.  

 
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:  
 
a) Productes del seu patrimoni. 
b) Rendiments de les activitats desenvolupades en l'exercici de les seves funcions. 
c) Els ingressos provinents de sancions. 
d) Taxes i preus públics aprovats mitjançant les corresponents Ordenances fiscals. 
e) Col·laboracions, subvencions i donatius. 
f) Aportacions de les entitats integrades en el Consorci, en la quantitat i forma que s'estipula en 
aquests Estatuts o bé per la formalització de convenis concrets. 
g) Emprèstits, préstecs o d'altres formes de bestreta. 
h) Recursos provinents dels ingressos del Cànon de l’aigua, segons el Text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya-Decret legislatiu 3/2003. 
i) Qualsevulla que pugui correspondre-li d'acord amb la legislació aplicable. 
 
Art. 20è.- Aportacions dels ens consorciats. 

 
1.- Les aportacions seran fixes per a tots els ens que integrin el Consorci, pel que fa al seu 
manteniment. Per aquest concepte- el funcionament del Consorci- tots els Ajuntaments consorciats 
aportaran anyalment 0,012 EUR (abans 2.-PTA) per habitant, d'acord amb la rectificació anual del 
padró d'habitants de cada municipi. Per als municipis amb aigües vertents a altres conques, 
l'aportació es determinarà d'acord amb els habitants residents a la conca del Besòs. 
Els municipis de menys de 1.000 habitants aportaran una quota mínima de 12,00 EUR (abans 2.000.-
PTA). 
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2.- L'aportació de l'AMB es fixa en 0,018 EUR (abans 3.-PTA) per habitant i any, tenint en compte la 
suma dels habitants dels municipis que dins l'àmbit d'aquest organisme formen part del Consorci. 
 
3.- L'aportació de la Diputació de Barcelona es fixa en 0,018 EUR (abans 3.-PTA) per habitant i any, 
tenint en compte la suma dels habitants dels municipis, no inclosos en l'AMB, que dins l'àmbit 
d'aquest organisme formen part del Consorci. 
 
4.- Les aportacions dels Consells Comarcals es fixen en 0,006 EUR (abans 1.-PTA) per habitant i 
any, tenint en compte la suma dels habitants dels municipis que dins l'àmbit d'aqueixos organismes 
pertanyen a la conca del Besòs. 
 
5.- L’aportació d’altres ens diferents dels anteriorment esmentats es concretarà en l’acord que 
n’autoritzi la integració. 
 
6.- Les aportacions descrites en els números 1, 2, 3 i 4 d'aquest article experimentaran anyalment les 
variacions que es derivin del pressupost aprovat. Aquestes variacions seran aprovades per la Junta 
general en la sessió ordinària en que s'aprovi el pressupost anyal. 
 
Art. 21è. Drets i taxes. 

 
El Consorci se subrogarà a la facultat que correspon als ens consorciats per a la imposició de drets i 
taxes per a la prestació dels serveis que estableixi i podrà, també, imposar drets i taxes per a 
l’exercici de les seves funcions, prèvia aprovació de les ordenances fiscals preceptives. 
 
Art. 22è. Garanties. 

 
El Consorci podrà exigir el pagament de les aportacions dels ens associats en el termini assenyalat 
per a fer-ho. En el cas que aquestes aportacions no es facin efectives en el termini assenyalat, el 
CDCRB està facultat per a sol·licitar de l’il·lustríssim senyor Delegat d'Hisenda de la província de 
Barcelona, o de l'òrgan competent de la Generalitat, el pagament de l'aportació de l'ens deutor, 
carregant-ho a les participacions en impostos liquidats que li corresponguin. 
 
Art. 23è. Pla general d'actuació. 

 
El Consorci desenvoluparà la seva activitat basant-se en un pla general d'actuació, la vigència del 
qual s'entendrà al període que s'indiqui, i formularà un pressupost anyal. 
 
Art. 24è. Règim jurídic. 

 
Els actes del Consorci es regiran pels preceptes que sobre règim jurídic es contenen en la legislació 
vigent i seran impugnables per la via administrativa i jurisdiccional, conforme a la legislació vigent. 
 
Art. 25è. Contractació de personal. 

 
La provisió de places o contractació de personal estarà sotmesa a la normativa vigent en matèria de 
personal. 
 
Disposició final 

 
Les prescripcions d’aquests estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació bàsica 
de l’Estat o autonòmica d’aplicació als ens locals s’entendran automàticament modificades en el 
moment en que es produeixi la seva revisió. 
 
En el cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència del CDCRB per introduir al text 
dels Estatuts les corresponents modificacions o aclariments oportuns. 
 
Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació bàsica de l’Estat o 
l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans no necessitaran de l’expressa publicació per part del 
CDCRB ni dels ens consorciats. 
 
La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altres àmbits, general 
o sectorial, s’entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, condicionin, substitueixin, 
modifiquin o deroguin les vigents. 

 
ANNEX I 

Composició de les subconques del riu Besòs 
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1. Mogent. 

Sant Pere de Vilamajor. 
Sant Antoni de Vilamajor. 
Cànoves i Samalús. 
Llinars del Vallès. 
Cardedeu. 
La Roca del Vallès. 
Vilanova del Vallès. 
Vallromanes. 
Montornès del Vallès. 
 
2. Congost. 

Balenyà. 
El Brull. 
Seva. 
Centelles. 
Sant Martí de Centelles. 
Aiguafreda. 
Tagamanent. 
Figaró-Montmany. 
La Garriga. 
L'Ametlla del Vallès. 
Les Franqueses del Vallès. 
Canovelles. 
Granollers. 
 
3. Tenes. 

Castellcir. 
Castellterçol. 
Sant Quirze de Safaja. 
Sant Feliu de Codines. 
Bigues i Riells. 
Santa Eulàlia de Ronçana. 
Lliçà d'Amunt. 
Lliçà de Vall. 
Parets del Vallès. 
Montmeló. 
 
4. Riera de Caldes. 

Gallifa. 
Caldes de Montbui. 
Sentmenat. 
Palau-solità i Plegamans. 
Polinyà. 
Santa Perpètua de Mogoda. 
 
5. Ripoll. 

Sant Llorenç Savall. 
Matadepera. 
Castellar del Vallès. 
Sabadell. 
Sant Quirze del Vallès. 
Barberà del Vallès. 
Badia del Vallès. 
Ripollet. 
Sant Cugat del Vallès. 
Cerdanyola del Vallès. 
Montcada i Reixac. 
 
6. Besòs. 

Mollet del Vallès. 
Martorelles. 
Santa Maria de Martorelles. 
Sant Fost de Campsentelles. 
La Llagosta. 
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Santa Coloma de Gramenet. 
Barcelona. 
Sant Adrià de Besòs. 
Badalona. 
Tiana. 
Montgat. 
 

ANNEX II 
Actuació de sanejament en alta 

 
Condicions: 
 
1.- El CDCRB efectuarà el control d'abocaments d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram i als 
col·lectors. 
 
2.- El CDCRB gestionarà el servei d'operació i manteniment de les obres i instal·lacions de 
sanejament en alta (col·lectors, bombaments i estacions depuradores). 
 
3.- El CDCRB assumirà els drets i obligacions com a Administració actuant en matèria de sanejament 
en alta, segons allò que assenyala la normativa vigent. 
 
4.- El CDCRB assumirà la titularitat de les obres i instal·lacions de sanejament en alta. 
 
5.- Els Ajuntaments i organismes de la relació següent reconeixen la competència reguladora i 
sancionadora del CDCRB en matèria d'utilització i abocaments a la xarxa de sanejament, d'acord 
amb el Reglament Regulador d'abocaments d'aigües residuals del CDCRB. 
 
6.- Els Ajuntaments i organismes no s'obliguen a fer cap aportació econòmica al CDCRB com a 
contraprestació d'aquesta actuació.  
 
Relació d'Ajuntaments i organismes: 
 
Mogent. 

Sant Pere de Vilamajor. 
Sant Antoni de Vilamajor. 
Cànoves i Samalús. 
Llinars del Vallès. 
Cardedeu. 
La Roca del Vallès. 
Vilanova del Vallès. 
Vallromanes 
Montornès del Vallès. 
 
Congost. 

Sant Martí de Centelles. 
Aiguafreda. 
Tagamanent. 
Figaró-Montmany. 
La Garriga. 
L'Ametlla del Vallès. 
Les Franqueses del Vallès. 
Canovelles. 
Granollers. 
 
Tenes. 

Castellcir. 
Castellterçol. 
Sant Feliu de Codines. 
Bigues i Riells. 
Santa Eulàlia de Ronçana. 
Lliçà d'Amunt. 
Lliçà de Vall. 
Parets del Vallès. 
Montmeló. 
 
Riera de Caldes. 
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Caldes de Montbui. 
Sentmenat. 
Palau-solità i Plegamans. 
Polinyà. 
Santa Perpètua de Mogoda. 
 
Ripoll 

Sant Quirze del Vallès. 
 
Besòs. 

Mollet del Vallès. 
Martorelles. 
Santa Maria de Martorelles. 
Sant Fost de Campsentelles. 
La Llagosta. 
 

ANNEX III 
Actuació de sanejament en baixa: Neteja i conservació de clavegueram 

 

Condicions: 
 
Les condicions tècniques de l’actuació, la durada i les contraprestacions econòmiques es concreten 
en els documents de formalització del servei subscrits amb cada Ajuntament o organisme. 
 
Relació d’Ajuntaments i organismes: 
 
Caldes de Montbui 
Granollers 
La Llagosta 
Lliçà d’Amunt 
Mollet del Vallès 
Montmeló 
Sentmenat 
Tagamanent 
 

ANNEX IV 
Actuació de sanejament en baixa: Gestió del servei municipal de clavegueram 

 
Condicions:  
Les condicions tècniques de l’actuació, la durada i les contraprestacions econòmiques es concreten 
en els documents de formalització del servei subscrits amb cada Ajuntament o organisme. 
 
Relació d’Ajuntaments i organismes: 
 
-- 

 
3. Encomanar al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, la realització 

dels tràmits següents: 
 
- Tràmit d’ informació pública amb caràcter col·lectiu i determinar que els anuncis 

relatius als acords tindran caràcter col.lectiu i substituiran els que hauria de 
publicar separadament cada entitat consorciada que consisitirà en la publicació 
conjunta dels acords de els entitats consorciades pel termini de trenta dies 
hàbils, a efectes d’al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la 
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona, d’ara endavant BOPB, i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i al tauler d’edictes del Consorci disposant que si no s’hi formula cap 
al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d’informació pública, la 
modificació estatutària que ara s’aproven inicialment es consideraran 
aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
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- Publicació al BOPB del text íntegre dels Estatuts definitivament aprovats, 
entrant en vigor un cop transcorreguts quinze dies a comptar de la seva total 
publicació, així com publicació del corresponent anunci al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, anunciant la referència del BOPB en el que s’hagi 
publicat íntegrament el seu text. 

 
- Remissió d’aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de membres del 

Consorci i els Estatuts modificats, a la Direcció General d’Administració Local a 
efectes de la inscripció de la modificació operada al Registre d’entitats Locals 
de Catalunya i altres entitats que es considerin  

 
4. Acordar que, transcorregut el termini d’informació pública, si no es produeixen 

al·legacions ni reclamacions  els acords esdevindran definitius. 
 

5. Facultar al president del Consell Comarcal per tal que pugui subscriure la 
documentació necessària, i dictar les disposicions complementàries i oportunes  
per fer efectiu el present acord” 

 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
5. Dictamen d’adhesió a l’associació de Municipis per a la independència i 

nomenament de representant. 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 21 de novembre de 2012, que és el que 
segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 3 d’octubre de 2012, el Ple del Consell Comarcal ha aprovat una moció 

presentada pel grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya per a 
l’adhesió d’aquesta institució a l’associació de Municipis per la Independència.  
 

2. Un cop aprovada la moció a què s’ha fet referència en el punt precedent cal 
sotmetre a l’aprovació pel Ple de l’acord d’adhesió a l’Associació de Municipis per 
la Independència, l’aprovació dels estatuts que la regeixen i la designació del 
representant del Consell Comarcal en aquesta Associació.   
 

3. El 15 de novembre de 2012, el secretari accidental de la corporació, senyor Jordi 
Vendrell i Ros, ha emès l’informe previ preceptiu següent:  
 
“ 
1. El 3 d’octubre de 2012, el Ple del Consell Comarcal ha aprovat una moció presentada 

pel grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya per a l’adhesió del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental a l’associació de Municipis per la Independència.  
 
La moció va ser aprovada per 16 vots a favor, 11 en contra i 3 abstencions.  

 
2. Un cop aprovada la moció a què s’ha fet referència en el punt precedent cal sotmetre a 

l’aprovació pel Ple de l’acord d’adhesió a l’Associació de Municipis per la 
Independència, l’aprovació dels estatuts que la regeixen i la designació del 
representant del Consell Comarcal en aquesta Associació. 
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3. L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, preveu que 
és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació per a adoptar acords en relació amb la creació, la modificació i la dissolució 
de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com també l’adhesió a 
aquestes i l’aprovació i la modificació dels seus estatuts. 
 

4.   L’objecte i finalitats de l’Associació, d’acord amb l’article 6 dels seus estatuts, són:   
a. Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o 
cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per 
a dur al poble de Catalunya cap a la independència per tal d’assoli r les plenes 
competències municipals 
b. Fomentar i defensar els drets nacionals 
c. Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu 
dret a l’autodeterminació. 
d. Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de la Unió 
Europea. 
e. Promoure el finançament dels propis municipis 
f. Buscar sinergies en d’altres àmbits com l’empresarial o el financer.  

5. L’article 2 dels estatuts de l’associació de Municipis per la Independència preveu que 
es podran adherir a l’associació qualsevol dels municipis de Catalunya i altres ens 
locals. 
 

6. En relació amb la designació de representant, cal tenir en compte allò que preveu 
l’article 10 dels estatuts de l’associació:  
 
1.  L’Assemblea General constitueix l’òrgan superior de govern i té la composició 
següent: 
L’Assemblea estarà formada pels representants dels municipis associats. Cada 
municipi estarà representat pel seu alcalde o regidor en qui es delegui.  
2. A l’Assemblea cada municipi tindrà un vot. 
La dicció literal de l’article no preveu en la composició de l’Assemblea General de 
l’Associació a representants dels consells comarcals. Això però, col·lideix amb l’article 2 
transcrit amb anterioritat que sí que preveu l’adhesió d’altres ens locals al marge dels 
municipis.  
 
És per això i per aplicació supletòria de l’article 322-1 del Codi Civil de Catalunya, on 
expressament es diu que l’Assemblea general és constituïda per tots els associats, que 
en la composició de l’Assemblea General de l’Associació hi ha d’haver també els 
representants del consells comarcals i els dels altres ens locals que s’hi associïn, per 
tal de fer efectiva la seva participació, inherent a la condició d’associats. 

 
No obstant, la decisió final en aquest punt  no correspon al Consell Comarcal sinó a la 
pròpia associació, i per tant, res no obstaria a la designació d’un representant amb el 
ben entès que la interpretació dels estatuts de Municipis per la Independència i la 
decisió final en aquest sentit és competència dels òrgans de govern pertinents de la 
pròpia associació.  
 

7. Els articles 133 a 136 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, pel que fa a 
les organitzacions associatives d’ens locals. 
 

8. El Decret 110/1996, de 2 d’abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions 
associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent. 

 
9. 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 
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legalment els substitueixi, per a adoptar els acords que tractin de matèries per a les 
quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  
 

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

 
Per això, 
 
 
INFORMO, 
 
1. Que res no obsta a l’aprovació de l’acord d’adhesió a l’associació de Municipis per la 

Independència, a l’aprovació dels estatuts que la regeixen, ni a la designació d’un 
representant, en el ben entès això últim de la decisió de l’Associació de Municipis per la 
Independència en relació amb la interpretació de l’article 10 dels seus estatuts, d’acord 
amb allò esmentat en el punt quart d’aquest informe.  

 
2. Que els esmentats acords, si és el cas, s’hauran de prendre pel Ple del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació pel sistema de votació ordinària.” 

 
4. El 21 de novembre 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. Els articles 133 a 136 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, pel que fa a les organitzacions associatives d’ens locals. 
 

2. El Decret 110/1996, de 2 d’abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions 
associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent. 
 

3. L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, preveu 
que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per a adoptar acords en relació amb la creació, la 
modificació i la dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, 
així com també l’adhesió a aquestes i l’aprovació i la modificació dels seus 
estatuts. 
 

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 que tractin de matèries 
per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  
 

5. En el mateix sentit, l’article 3.b) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter estatal, quan disposa que la funció d’assessorament legal 
preceptiu comprèn, entre d’altres, l’emissió d’informe previ sempre que es tracti 
d’assumptes l’aprovació dels quals requereixi una majoria especial. 
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Adherir-se a l’associació de Municipis per la Independència.  

 
2. Aprovar els estatuts de l’associació de Municipis per la Independència següents:  
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
PRIMERA PART: DE CARÀCTER HISTÒRIC 
 
Sabem que la situació actual de Catalunya respecte l’Estat espanyol no difereix de la 
d’altres pobles que en un moment determinat de la seva història han clamat per la llibertat. 
Tots sabem que Catalunya és un país mil·lenari amb tot allò que en dret conforma una 
nació: llengua, cultura, dret, tradició, institucions, sentiment de pertinença, voluntat de ser. 
País obert i que acull a tot el que vulgui ser-hi acollit. 
Tenim present, que a dia d’avui disposem d’exemples històrics que ens marquen el camí a 
seguir com a grup de persones representatives d’una població, d’un territori i d’una 
administració, que es proposen una fita: la llibertat d’un territori i d’un poble, sense que en 
cap moment es deixi de banda l’evolució històrica dels precedents en l’assoliment d’aquest 
objectiu, ni les circumstàncies actuals que ens impel·leixen, ni les estructures de poder dins 
les quals Catalunya hi està immersa. 
Coneixem que les estructures de poder de les metròpolis, no permeten fissures legals en el 
seu si que possibilitin als pobles a elles sotmeses manifestar de forma efectiva els seus 
anhels de llibertat; per tant, qualsevol iniciativa, per pacífica que sigui, ha de ser ofegada 
amb sentències de tribunals encastats en les mateixes estructures, amb iniciatives 
legislatives agressives per part de majories alienes al poble i amb actuacions coercitives 
del poder executiu  central. 
Sabem que la història de l’Estat espanyol té una merescuda fama arreu del món provinent 
de la seva intolerància vers tot allò que no és la seva pròpia arrel cultural i nacional, en 
definitiva de tot allò que no es castellà. Des del naixement dels estats moderns durant el 
Renaixement, Castella, nucli bàsic de les espanyes “castilla hizo las españas” va dir un 
poeta castellà, no va saber estar mai en el lloc que li corresponia, tractant els pobles i 
nacions associats o sotmesos com a pobles o nacions de segona o tercera. 
Tots coneixem la història que ens parla de guerres absurdes com les de Flandes, en la que 
Espanya hi va enterrar vides, fortuna i prestigi per no- rés, i a la que Catalunya s’hi va 
oposar de forma sagnant; ens parla dels anhels aconseguits per Portugal; ens parla del 
tracte rebut per les antigues colònies d’Amèrica, Àsia  i Àfrica: “Castilla miserable, ayer 
dominadora, envuelta en sus andrajos desprecia lo que ignora” diu el mateix poeta. I avui 
l’esperit d’Espanya, que és el de Castella, continua exactament igual. 
És de tots conegut que aquest mateix esperit agressiu, excloent i inquisitorial, va apartar 
Espanya dels corrents científics, polítics i humanístics que es desenvolupaven a Europa i a 
Amèrica. Catalunya, però, va continuar mantenint la seva llengua, la seva cultura, el seu 
dret, els seus costums, les seves institucions i la seva consciència nacional des d’abans de 
la formació del mateix Estat espanyol, dins del qual Catalunya s’hi ha trobat incòmoda i 
menystinguda,  obligant-la constantment a lluitar amb armes diverses per mantenir i fer 
valer el seu ésser i la seva identitat.  
Tots coneixem l’espoli fiscal històric i actual, prou documentat, iniciat amb Felip V i que ha 
continuat al llarg del temps sense interrupció, intensificant-se cada vegada més les 
campanyes contra Catalunya –contra els seus símbols d’identitat i contra la seva gent-  en 
els mitjans de comunicació d’àmbit estatal i en les declaracions dels polítics, particularment 
en qualsevol de les campanyes electorals. De tot això en queda constància documentada 
en les hemeroteques i arxius audiovisuals. 
Sabem que a Catalunya, el treball, la ciència, les arts, el pensament, sempre han estat a 
l’avantguarda de la realitat i del sentiment del poble, en contraposició de la dedicació de les 
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elits estatals de parla castellana, dedicades a la gran administració, l’exèrcit i la judicatura. 
Ens remetem al Decret de Nova Planta per fonamentar l’inici d’aquest fet. 
Tenim molt present que les agressions a Catalunya mitjançant el menyspreu de la seva 
llengua, l’ofegament de l’economia per vies diverses –comunicacions, incentius a 
competències contraposades, fiscalitat, incompliment pressupostari i una llarga llista de 
greuges -, el rebuig constatat de tot allò que ens configura com a poble i com a nació 
mil·lenària comporta la necessitat d’esdevenir una altra vegada el que, de fet, no hem 
deixat de ser: un poble, però amb un Estat propi que possibiliti viure en pau i faci possible 
el treball de la nostra gent sense ser espoliats ni espoliar. Poder viure amb el nostre dret, la 
nostra cultura, els nostres deures, els nostres serveis i les nostres servituds, però, en tot 
cas, nostres. 
És de tots conegut que Catalunya ha patit d’Espanya, des de 1714 i d’abans també, -
recordem el Conde Duque de Olivares i la seva “Unión de Armas” - l’opressió cultural i la 
militar com també ho han patit altres nacions del planeta en circumstàncies similars. L’exili 
o la presó han marcat moltes vides, i altres han quedat segades en nom d’un concepte 
primari i d’uniformitat d’Espanya, portat a terme pel ja esmentat Felip V, passant per  Primo 
de Rivera, fins a la “Espanya grande” i “Unidad de destino en lo universal” del franquisme, 
com també per altres personatges actuals que configuren el protagonisme de la història  de 
la transició. 
Considerem que sempre és l’hora i moment per reclamar la dignitat i la  llibertat, viure en 
definitiva, bé aquest que “no es compra ni es ven, poble que mereix ser lliure si no li donen 
s’ho pren” , com molt bé expressa un altre poeta. 
L’Estat espanyol, caigut en descrèdit internacional, que organitza un referèndum per 
aprovar una constitució europea que no arriba enlloc, i que canvia la constitució pròpia per 
mitjans legals però no morals, ha demostrat de forma  sobrera que malgrat disposar de la 
“potestas” ja no té “l’auctoritas”. En canvi, els ajuntaments i els seus alcaldes tenim una 
potestat, en part derivada, però una autoritat ben guanyada i incontestada: som 
administració bàsica. 
Tenint en compte que els alcaldes dels respectius municipis representem persones, territori 
i organització, que som deutors d’una gestió que ha de repercutir en la millora de vida dels 
nostres conciutadans, situació aquesta que no pot garantir un Estat espanyol sempre en 
fase de construcció, que no troba el rumb, amb una administració pesant, lenta i immensa 
que només és efectiva quan les seves diverses forces i instàncies convergeixen en un 
enemic comú que és Catalunya –recordem l’establiment indiscriminat d’autonomies per a 
regions que mai l’havien demanat i la LOAPA posterior-. És fàcil concloure que una unió 
dels municipis per reclamar els drets bàsics i fonamentals d’un poble com a base per una 
millora de la vida de les persones, és legítima. 
Tenim present que hi ha tres conceptes complementaris però no iguals: la justícia, el dret i 
la llei, i que la situació ideal és la coincidència dels tres per resoldre els problemes que 
planteja la vida diària, la protecció dels febles i la contenció dels prepotents.  
Tenim present també que una Associació de municipis que reclami un Dret Fonamental 
com el de la llibertat d’un poble com a pas per aconseguir obrir les possibilitats de 
creixement dels nostres conciutadans, és de Justícia, i el Dret ha de trobar els camins per 
assolir-ho de forma pacífica. I per això, ens hem de fonamentar en bases legals sempre 
que sigui possible, però tenint ben present que la justícia està per sobre les lleis que 
evolucionen constantment, i és per això que ens basem en els següents: 
 
SEGONA PART: DE CARÀCTER POLÍTIC 
Cada dia que passa els ciutadans de Catalunya tenim més consciència de les limitacions 
creixents que el marc jurídic espanyol vigent imposa a l’autogovern del nostre poble i als 
seus anhels de viure en llibertat i amb justícia. Els exemples que demostren aquests límits 
no cessen. Si la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut es va encarregar de 
retallar greument en aspectes clau allò que ja havia aprovat el poble, posteriorment no han 
parat d’esdevenir-se fets que ho han anat concretant més a la menuda, com ara la 
sentència del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística amb prevalença del català a 
l’ensenyament. 
Escudant-se en la crisi econòmica i en el necessari control del dèficit públic, hem vist també 
traves abusives de l’Administració de l’Estat a la capacitat d’endeutament de la Generalitat 
per traçar les seves pròpies polítiques i un veritable afany d’aprofitar la situació 
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d’emergència creada per aplicar una recentralització que lamina la capacitat d’autogovern. 
Una conjuntura en la qual hem hagut de contemplar un cop més com la més mínima 
reclamació financera formulada des de Catalunya ha estat presentada com la demanda 
d’un privilegi insolidari, quan, paradoxalment, és el nostre poble qui pateix un espoli fiscal 
per part de l’Estat espanyol del tot injust i inassolible.  
Com a primer graó de l’arquitectura administrativa i institucional de Catalunya que som, els 
municipis no podem restar impassibles davant dels aires d’involució que es respiren i tenim 
el deure de defensar l’autogovern i les institucions del país des de la nostra realitat de 
proximitat als veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats.  
Arran de la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut, més d’un centenar de 
municipis catalans ja van subscriure de forma espontània acords de desobediència en 
declarar-se “moralment exclosos” de la Constitució espanyola o prenent altres resolucions 
contràries a la sentència, recollint així el clam en favor del dret a decidir de la nació 
catalana expressat a la multitudinària manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 
Ara és l’hora de no defallir i de continuar fent passes fermes, de forma més organitzada i 
sistemàtica, i per això ens proposem crear l’associació Municipis per la Independència que 
treballi permanentment per a la consecució d’un Estat propi per a Catalunya, des del 
convenciment que, per la seva pròpia pluralitat, els municipalisme és un àmbit privilegiat 
per establir dinàmiques unitàries i apartidistes en la defensa dels drets nacionals. Una 
associació que, recollint l’experiència del moviment Decidim.cat, d’Electes locals pel Dret a 
Decidir, i de l’experiència que han suposat les consultes populars sobre la independència a 
més de 500 pobles i ciutats del país, organitzades per la societat civil i iniciades a Arenys 
de Munt, conscienciï la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el dret a 
l’autodeterminació nacional, i aprofundeixi en tota mena d’iniciatives per fer-ho possible. 
Fer passes en aquesta línia va ser un dels compromisos de la I Trobada de Municipis 
moralment exclosos de la Constitució espanyola celebrada el 5 de setembre de 2010 al 
monestir de Sant Pere de Rodes (El Port de la Selva), que va reunir alcaldes i regidors en 
representació d’una quarantena de municipis, de la qual aquesta associació se sent 
hereva.  
La nació catalana, és una nació plena de riquesa en tots els àmbits: riquesa natural, 
riquesa històrica, i per sobre de tot, riquesa intangible que és l’espiritual, la dels nostres 
valors. Aquests caracteritzen l’ànima del poble català: esperit d’esforç, obert, integrador, 
dialogant, educatiu, assenyat, però també, d’indignació i reactiu quan precisament ens fan 
renunciar als nostres ideals que en últim terme aspiren a horitzons comuns de la nostra 
nació malgrat els horitzons particulars de cada municipi. Els valors transformen els pobles i 
esdevenen tangibles mitjançant la interacció amb les institucions. D’aquestes, les 
institucions municipals, les que rauen al cor de cada municipi, esdevenen les institucions 
més vives, més directes, més properes als seus habitants i, en definitiva, comporten que la 
fisiologia d’una nació esdevingui encara més viva. 
La gent, els habitants de cada poble i ciutat, som la democràcia. Som la gent la que 
expressem els nostres designis a través de les urnes. En definitiva, la gent som la força 
d’un poble, i només nosaltres a través de les urnes som responsables i lliures d’escollir el 
nostre futur. Un futur a l’alçada de la dignitat humana. I en aquest punt, no oblidem la 
declaració dels drets humans de les Nacions Unides, on en el seu article 1.2, determina: 
“Els propòsits de les Nacions Unides són: 
2. Desenvolupar entre les nacions unes relacions amistoses basades en el respecte al 
principi de la igualtat de drets dels pobles i del seu dret a la lliure determinació, i prendre 
totes aquelles mesures apropiades a enfortit la pau universal;” 
A través d’aquesta declaració, que també es desenvolupa a l’article 1 del Pacte 
Internacional dels Drets Civils i Polítics i a l’article 1 del Pacte Internacional dels Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, ambdós ratificats per l’Estat Espanyol el 27 de juliol de 
1977,  es destaca per sobre de tots, un valor: el de la igualtat de drets dels pobles i el seu 
dret a la lliure determinació, i en definitiva el de la igualtat entre humans lliures que 
configuren els pobles. La llibertat implica reflexió, educació, justícia, evolució.  Els 
ciutadans hem de poder discutir el què volem, hem de poder imaginar el nostre futur, hem 
de poder anticipar-nos, hem de poder decidir lluny de les directrius polítiques que 
segueixen un camí dirigit, que enlloc de convergir amb les necessitats i designis del poble 
català, cada cop se n’allunyen més. No podem ser només espectadors de la vida, no 
podem ser espectadors de com la nostra nació va perdent l’alè davant l’hostilitat de l’Estat 
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Espanyol i davant una involució de l’Estat del dret i del benestar. No podem canviar la 
realitat si no la coneixem, i tampoc la podem canviar si els ciutadans, i a través d’ells, els 
municipis, no ens impliquem.  
Els Ajuntaments, les institucions més properes als nostres habitants, hem de reaccionar 
davant la involució actual. Només veient l’invisible podem aconseguir allò que considerem 
impossible. La inèrcia de la nostra actualitat, ens porta a la involució. La inèrcia és el nostre 
enemic a combatre, atès que la inèrcia no vol el canvi, i és precisament un gran canvi el 
que necessita la nostra nació. Ens cal evolucionar com a nació, ens cal evolucionar cap a 
un Estat propi, i l’alternativa a aquesta evolució, és la revolució cívica i pacífica. Si l’Estat 
espanyol no està disposat a evolucionar al nostre costat, si l’Estat espanyol prefereix la 
involució a l’evolució, nosaltres els municipis hem d’actuar com a primer graó de 
l’arquitectura política administrativa i institucional de Catalunya per aconseguir el futur que 
volem. Hem de continuar fent passes fermes i de forma organitzada i transversal. És per 
aquest motiu que la iniciativa inicial dels municipis moralment exclosos de la Constitució ha 
d’evolucionar eixamplant els seus horitzons amb la creació de l’associació de Municipis per 
la Independència. Un nou pas, lògic, necessari i il·lusionant cap a l’alliberament de la nostra 
nació. 
L’Associació ha de servir per reflexionar sobre el nostre futur, per discutir-lo i per donar a 
conèixer davant de tots els nostres iguals, la nostra voluntat de ser, la nostra realitat 
volguda, no la imposada. Catalunya ha de decidir per si sola, no són els altres que han de 
decidir per Catalunya. El nostre dret a decidir pertany al dret natural, és inherent a la 
condició humana, i per això està previst en la Carta de la declaració dels drets humans de 
les Nacions Unides, i l’Estat Espanyol com a signant de la referida Carta, ha acceptat el 
seu contingut, vàlid per a tots els pobles. 
Aquesta Associació, des de la transversalitat municipal i apartidista, té com a finalitat 
esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques), 
experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per a dur al poble de 
Catalunya cap a la independència.  Igualment, des de l’Associació es treballarà amb 
fermesa per  la defensa dels drets nacionals i per conscienciar a la ciutadania de la 
necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir. Aquesta Associació s’obre als 
947 municipis que integren el territori català 
 
TERCERA PART: DE CARÀCTER  JURÍDIC 
PACTES INTERNACIONALS 
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 Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 
1977, que en el seu Article 1  proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. 
En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu 
desenvolupament, econòmic, social i cultural. 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que 
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici 
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus 
mitjans de subsistència. 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar 
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a 
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les 
Nacions Unides.” 
Així mateix el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals ratificat per 
l’Estat Espanyol també el 27 de juliol de 1977, que en el seu article 1, proclama:           
 “1.Tots els pobles tenen el dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen 
lliurement el seu estatut polític i procuren també el desenvolupament econòmic, social i 
cultural. 
 2.Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que 
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un 
principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser 
privat dels seus mitjans de subsistència. 
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 3.Els Estats part en aquest Pacte, incloent-hi aquells que tenen la responsabilitat 
d'administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l'exercici del dret a 
l'autodeterminació i respectarà aquest dret d'acord amb les disposicions de la carta de les 
Nacions Unides.” 
 
NORMATIVA JURÍDICA INTERNA 
 a) Normativa constitucional  
- Article 96.-1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados 
oficialmente en España , formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo 
podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios 
tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. 
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo 
procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94. 
Queda clara la voluntat constitucional del rang normatiu dels tractats internacionals.  
b) Organitzacions associatives d’ens locals:  
-Articles 133 a 136 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.  
-Article 303 i ss. Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
-Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula el règim de les organitzacions associatives dels 
ens locals de Catalunya i el seu Registre. 
c) Competències municipals:  
-Articles 25 a 28 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local. 
-Articles 66 a 74 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
-Article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei Orgànica 6/2007, de 19 de  juliol). 
d)    Altra normativa aplicable: 
-Article 10 de la Carta Europea de l’Autonomia Local, ratificat pel Regne d’Espanya. 
-Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. 
-Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. 
 
TEXT DELS ESTATUTS 
TÍTOL PRIMER.- PRELIMINAR  
 
Article 1.- DENOMINACIÓ 
 
a. Amb la denominació d’associació de “Municipis per la Independència” es constitueix una 
associació a l'empara del que preveu el decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, junt amb el 
redactat efectuat per la Llei 57/2003 de mesures per a la modernització del govern local i 
pel text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, la Llei orgànica 1/2002, de 
22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts, així com pel decret 
110/1996 de 2 d’abril, i en els aspectes no fixats per aquesta normativa, per la legislació 
general sobre associacions, i concretament la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 Aquesta associació està formada pels municipis i altres ens locals que voluntàriament ho 
decideixin.  
 
b. L’associació actua al marge dels partits i les organitzacions polítiques. 
 
c. “Municipis per la Independència”, és una associació plural que aplega les 
administracions locals de Catalunya amb independència de la seva composició política i 
que orienta la seva estructura i la seva acció d'acord amb aquest pluralisme. 
 
Article 2.- ADHESIÓ 

 
1.Es podran adherir a l’associació qualsevol dels municipis de Catalunya i altres ens locals. 
  
2. Per a la incorporació d' un nou membre a l’associació caldrà seguir el següent 
procediment: 
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a. Els municipis interessats hauran de prendre l'acord d'adhesió en el respectiu Ple, per 
majoria absoluta. L'acord d'adhesió implicarà la plena acceptació d'aquests Estatuts, i 
s’haurà de comunicar al president de l’associació i/o al Consell Directiu. 
b. Qualsevol associat podrà renunciar en qualsevol moment  a la seva condició, 
comunicant la baixa, que no tindrà caràcter definitiu fins que no hagi transcorregut un 
mes a partir de la presentació de l’acord corresponent. L’acord de baixa s’haurà 
d’adoptar per acord plenari del municipi interessat, també per majoria absoluta. L’acord 
de baixa s’haurà d’adoptar per acord plenari del municipi també per majoria absoluta. 
També és perdrà la condició de soci, quan s’incorri en les accions o omissions 
sancionades d’aquesta manera d’acord amb el reglament intern que pot aprovar 
l’Assemblea, prèvia instrucció d’un expedient amb audiència a l’interessat. 
 
 

Article 3.- ÀMBIT TERRITORIAL 
 
1. L’Associació gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar, 
dintre de l'àmbit de les seves finalitats estatutàries definides.  
 
2. La present associació té vocació nacional, per tant, el seu funcionament i actuació es 
regirà sense més limitacions que les establertes per les lleis vigents que siguin d’aplicació i 
pels presents Estatuts. 
 
3. L’associació podrà adherir-se o mantenir qualsevol altre tipus de relació de col·laboració 
amb altres associacions o entitats que tinguin finalitats anàlogues. 
 
Article 4.- DOMICILI 
 
1. El domicili de l’associació és a Vic, carrer Ciutat, 1 (08500) sense perjudici que 
l’assemblea general pugui modificar-ho quan ho consideri convenient. 
El canvi de domicili serà prèviament acceptat per acord del Consell Directiu, caldrà notificar 
el canvi a tots els associats i comunicar-ho a la Direcció General d'Administració local. 
 
2. Els òrgans de l’associació es podran reunir a qualsevol municipi de Catalunya. 
 
Article 5.- DURACIÓ 
 
La duració de l’associació serà indefinida i només es dissoldrà per acord de l'Assemblea 
General o per qualsevol de les causes previstes a les lleis. 
 
Article 6.- OBJECTE I FINALITATS 
 
L'objecte i finalitats de l’Associació són: 
a. Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques), 
experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per a dur al poble de 
Catalunya cap a la independència per tal d’assolir les plenes competències municipals  
b. Fomentar i defensar els drets nacionals 
c. Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a 
l’autodeterminació. 
d. Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de la Unió Europea. 
e. Promoure el finançament dels propis municipis 
f. Buscar sinergies en d’altres àmbits com l’empresarial o el financer. 
 
Article 7. DRETS DELS ASSOCIATS 
 
Són drets dels membres de l’associació:  
a. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 
b. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 
c. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. 
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d. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord 
amb les normes legals i estatutàries. 
e. Exposar a l’Assemblea i al Consell Directiu tot el que considerin que pugui contribuir a fer 
més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. 
f. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió del Consell directiu. 
g. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 
h. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.  
i. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició. 
j. Formar part dels grups de treball. 
k. Posseir un exemplar dels estatuts. 
l. Consultar els llibres de l’associació. 
 
Article 8.-  DEURES DELS ASSOCIATS 
 
Són deures dels associats: 
 
a. Acatar els principis bàsics de l’associació 
b. Complir els acords adoptats pels òrgans de l’associació 
c. Contribuir al sosteniment econòmic de l’associació satisfent, almenys, la quota establerta 
d. Assistir a les reunions de l’Assemblea general i d’altres òrgans a què siguin convocats. 
e. Actuar de manera que no contradigui les finalitats de l’associació 
f. Participar en les activitats que constitueixen l’objecte social de l’associació. 

 
Article 9.-ÒRGANS DE GOVERN 
 
Els òrgans de govern de l’Associació seran els següents: 
 
a.  L’Assemblea General  
b.  El Consell Directiu  
c.  La Comissió executiva 
d. El/a President/a i vicepresidents/es 
e. El Secretari/a 
f. El Tresorer/a 
 
TÍTOL SEGON.- L’ASSEMBLEA GENERAL 
 
Article 10.-  L’ASSEMBLEA GENERAL  
 
1. L’Assemblea General constitueix l'òrgan superior de govern i té la composició següent: 
L'Assemblea estarà formada pels representants dels municipis associats. Cada municipi 
estarà representat pel seu alcalde o regidor en qui es delegui. 
 
2. A l'Assemblea cada municipi tindrà un vot 
 
Article 11.- RÈGIM DE SESSIONS  
 
1. L'Assemblea es reunirà en sessió ordinària convocada pel President, dos cops cada any. 
També es reunirà en sessió extraordinària quan ho acordi el Consell Directiu, per iniciativa 
pròpia o a petició d'una desena part dels representants dels ens locals associats.  
 
2. La convocatòria amb inclusió del corresponent ordre del dia, s'haurà de fer com a mínim 
amb trenta dies d'antelació.  
En les sessions extraordinàries només es podran deliberar i acordar les qüestions 
concretes que han motivat la convocatòria. En cas d'urgència, apreciada pel Consell 
Directiu, es podrà convocar la sessió amb una antelació de quaranta-vuit hores.  
 
3. En primera convocatòria, per a la constitució de l'Assemblea serà necessària la 
presència de la meitat més un dels membres associats.  
En segona convocatòria, l'Assemblea queda constituïda sigui quina sigui l'assistència. 
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4. La convocatòria haurà de fer-se per escrit, o mitjans telemàtics, expressant el lloc, data i 
hora de la reunió. Es podrà incloure també el lloc, data i hora en què, si així procedís, es 
reuniria en segona convocatòria. Entre la primera i la segona convocatòria ha de 
transcórrer un mínim de mitja hora. 
 
Article 12.- RÈGIM D’ACORDS  
 
1.- Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots. Caldrà el vot favorable de les dues 
terceres parts dels associats per acordar la dissolució de l’associació. 
 
2.- En cas d’empat, decidirà el vot del President. 
 
3.-  Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els 
absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 
 
Article 13.- VOTACIONS  
 
1. Les votacions ordinàries seran a mà alçada i es computarà un vot per a cada 
representant.  
 
2. Si així ho demana un deu per cent dels vots representats, les votacions seran nominals. 
 
3. Les votacions seran secretes si així ho acorda el deu per cent dels vots representats a 
l'Assemblea o quan la temàtica dels assumptes afecti la privacitat de les persones 
legalment protegida. 
 
Article 14.- DE L’ASSEMBLEA 
 
Presidiran les Assemblees el President, els Vicepresidents amb l’assistència del  Secretari  
de l’associació, que posaran a votació de l'Assemblea el seu ordre del dia. 
 
Article 15.- FACULTATS DE L’ASSEMBLEA  
 
Correspon a l'Assemblea de l’associació:  
 
a. Aprovar els objectius i els criteris generals d’actuació. 
b. Deliberar sobre altres qüestions de caràcter general que proposi el Consell Directiu. 
c. Modificació dels Estatut de la forma legalment establerta  
d. Aprovar, si escau, la gestió del Consell Directiu, el pressupost i els comptes anuals. 
e.  Aprovació i modificació del Reglament de Règim Interior.. 
f. Elegir i separar els membres del Consell Directiu i la resta dels òrgans de govern. 
g. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o el 
pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació a 
les quals fa referència l’article 323-2 de la llei d’associacions 4/2008, de 24 d’abril. 
h. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació. 
i. Aprovar la cessió o la destinació del romanent de l’associació en cas de dissolució, i si no 
n’hi ha,  l’acord formal d’extinció. 
j.  Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan 
de l’associació. 
k. En cas de necessitat operativa, pot crear una Comissió Permanent o altre òrgan 
complementari. 
l.  Qualsevol altre decisió que per llei correspongui a l’Assemblea General. 
 
TITOL TERCER.- EL CONSELL DIRECTIU i LA COMISSIÓ EXECUTIVA 
 
Article 16.- EL CONSELL DIRECTIU i LA COMISSIÓ EXECUTIVA 
 
Està integrat, pels membres escollits per l’Assemblea General 
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a. El President/a 
b. Quatre vicepresidents/es  
c. Vocals: un representant per comarca on hi hagi designat un Ajuntament associat, fins un 
màxim de 41 vocals, que es corresponen amb les 41 comarques de Catalunya. 
d. El Secretari/a  
e. El Tresorer/a  
 
Tal i com s’ha dit hi haurà al Consell Directiu un representant per comarca, anomenat 
vocal, en aquelles comarques on hi hagi designat un Ajuntament associat. En el cas que no 
sigui així, ho decidiran els representants comarcals dels municipis associats per majoria 
simple. En cas d’empat, decidirà la totalitat de l’Assemblea general.  
 
Els càrrecs que componen el Consell Directiu: el President/a, Vicepresident/es, vocals, 
Secretari/a i Tresorer/a  duraran un període de quatre anys, malgrat que poden ser objecte 
de reeleccions. 
 
Es crearà una Comissió executiva que executi les decisions del Consell Directiu i tot el que 
aquest li delegui. Aquesta Comissió executiva estarà formada pels membres del Consell 
Directiu següents:  President, els Vicepresidents, 4 vocals, Secretari i Tresorer. 
 
Article 17.- ATRIBUCIONS 
 
Són atribucions del Consell Directiu: 
 
a.  Elaborar el pressupost, i també les seves modificacions i liquidacions, així com la 
comptabilitat simplificada o els comptes anuals (segons escaigui), que hauran de ser 
aprovats per l’Assemblea, com a màxim, en els sis mesos següents a la data de tancament 
de l’exercici. 
 
b. Elaborar l'Inventari de béns de l’associació 
c. Elaborar el programa d'actuació de l’associació. 
d. Acceptar donacions, llegats i herències en favor de l’associació. 
e. Autoritzar les despeses que superin el 15% dels recursos ordinaris del pressupost de 
l’associació. 
f. Preparar i executar els acords de l’Assemblea General.  
g. Instar tota mena d'accions i recursos tant en via judicial com en via administrativa. 
h. Crear una xarxa de promoció exterior 
i. La designació del Secretari i Tresorer de l’Associació a proposta del President 
 
Article 18.-CONDICIÓ DE MEMBRES/ CÀRRECS 
 
Es perdrà, durant el mandat ordinari, la condició de membre del Consell Directiu, pels 
motius següents: 
a.  Quan es tracti de càrrecs dins l’associació, per dimissió, presentada per escrit al 
President, amb el coneixement previ de l'òrgan plenari de l'entitat local a la qual pertany el 
càrrec dimissionari.  
b. Pèrdua de la condició del càrrec electe. 
 
En cas de vacant, el President assumirà provisionalment les responsabilitats que tenia el 
membre cessat en el Consell Directiu i, proposarà, en el termini màxim d'un mes, l’elecció 
d’un nou membre al propi Consell Directiu, càrrec que ostentarà provisionalment fins que  
l’Assemblea General el ratifiqui o elegeixi un nou membre, atenent als criteris d’aquests 
estatuts. 
 
Article 19.-RÈGIM DE SESSIONS 
 
1. El Consell Directiu es reunirà, en sessió ordinària, cada dos mesos, tres vegades per 
semestre.  
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2. Quan circumstàncies extraordinàries ho requereixin, el president pot convocar sessió 
extraordinària, per pròpia iniciativa, o a petició d'un terç dels membres del consell directiu. 
3. El règim de funcionament en tot el que no s'oposi als presents estatuts, s’acomodarà al 
que disposa la legislació en matèria d’associacions. En el cas de les convocatòries, 
s'efectuaran 10 dies abans de la seva celebració.  
 
TÍTOL QUART.- EL PRESIDENT  
 
Article 20.-  EL PRESIDENT 
 
Les candidatures a la Presidència comprendran les vicepresidències. Cada membre de 
l’Assemblea només podrà votar una candidatura. 
El President del Consell Directiu ho serà també de l’associació, i en serà representant a 
tots els efectes, i podrà comparèixer sense necessitats de poder previ i especial davant tota 
classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant tot 
tipus de persones, públiques i privades, físiques i jurídiques. 
El President de l’associació serà escollit en l’Assemblea General. També en l’Assemblea 
General s'escolliran els Vicepresidents que substituiran el President en cas d'absència i als 
que podrà delegar, en casos concrets, en l'exercici de les seves atribucions. 
 
Article 21.- ATRIBUCIONS 
 
Són atribucions del President: 
 
a.  Representar l’associació. 
b.  Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebrin el Consell Directiu, dirigir les 
seves deliberacions i decidir amb vot de qualitat en cas d'empat.  
c. Convocar l’Assemblea General. 
d. Ordenar els pagaments vàlidament.  
e. Executar els acords del Consell Directiu i, en el seu cas, de l'Assemblea.  
f. Autoritzar les despeses que no superin el 15% dels recursos ordinaris del pressupost de 
l’associació. 
g. Formalitzar els recursos administratius o jurisdiccionals que acordi l’associació en 
defensa dels interessos de la nació catalana. 
h. Les altres que corresponguin a l’associació i no siguin atribuïdes a cap altre òrgan per 
aquests Estatuts. 
 
Article 22.- MANDAT 
 
1. La durada del mandat del President i dels Vicepresidents serà de quatre anys i podran 
ser reelegits per una única vegada. 
  
2. Durant aquest mandat, el President i Vicepresidents cessaran pels motius següents:  
 
a. Dimissió voluntària, comunicada per escrit al Consell Directiu i a l’Assemblea General. 
b. Per haver perdut la condició de membre del Consell Directiu. 
 
3. En cas de vacant de la Presidència, aquesta serà assumida provisionalment pel 
Vicepresident primer, que convocarà el Consell Directiu perquè es reuneixi en el termini de 
cinc dies d'haver-se produït la vacant, amb l'únic objecte d'escollir el nou President de 
forma provisional fins que la següent Assemblea general el ratifiqui o en designi un altre. 
 
TÍTOL CINQUÈ.- RÈGIM DE FUNCIONAMENT GENERAL 
 
Article 23.-   SECRETARI 
 
1. Per assegurar directament el funcionament del servei de l’associació i facilitar la vida 
associativa, el Consell Directiu, a proposta del President, designarà un Secretari que haurà 
de ser un membre de l’Assemblea General. 
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2. El Secretari actuarà sota la dependència del President i del Consell Directiu. Així mateix, 
exerceix les funcions de Secretaria de l’Assemblea General. 
 
Article 24.- ATRIBUCIONS DEL SECRETARI 
 
El Secretari tindrà les atribucions següents:  
a. Direcció dels serveis tècnics i administratius de l’associació.  
b. Convocatòria, per encàrrec del President respectiu, de les sessions del Consell Directiu. 
c. Preparació, sota la direcció del President, de l'ordre del dia i la documentació relativa a 
les reunions de l’Assemblea General, i aixecar acta de les mateixes.  
d. Custòdia i posada al dia del registre i l'arxiu general de l’associació.  
e. Cap del personal que treballi en els serveis de l’associació.  
f. Les altres que li delegui el President. 
 
Article 25.- DURADA DEL CÀRREC   
 
1. La durada del càrrec de Secretari serà de quatre anys i podrà ser reelegit.  
2. El Secretari perdrà aquesta condició pels motius següents:  
a. Dimissió, comunicada per escrit al President.  
b. Destitució acordada pel Consell Directiu, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
seus membres.  
c. Per haver perdut la condició de membre de l’Assemblea General. 
3. En cas de vacant, la Secretaria serà ocupada provisionalment per un vocal de 
l’associació, nomenat a tal efecte pel President. En el termini màxim d'un mes d'haver-se 
produït la vacant, el Consell Directiu nomenarà un nou Secretari a proposta del President. 
 
Article 26.-  TRESORERIA 
 
1. Per assegurar directament el funcionament econòmic de l’associació i facilitar la 
comptabilitat de la mateixa, el Consell directiu a proposta del President,  designarà un  
Tresorer, que serà un membre de l’Assemblea General. 
2. El Tresorer actuarà sota la dependència del President i del Consell Directiu. Així mateix, 
exerceix les funcions de Tresoreria de l’Assemblea General. 
 
Article 27.- FUNCIONS DE LA TRESORERIA 
 
El Tresorer tindrà les següent atribucions: 
a. La tresoreria i la comptabilitat de l’associació. 
b. La custòdia dels llibres comptables. 
c. Complir amb els deures comptables previstos a l’article 313-1 i 313-2 de la llei 4/2008 de 
24 d’abril relativa a les persones jurídiques. 
 
Article 28.- DURADA DEL CÀRREC 
 
1. La durada del mandat del Tresorer serà de quatre anys i podrà ser reelegit. 
2. El Tresorer perdrà aquesta condició pels motius següents:  
a. Dimissió, comunicada per escrit al President.  
b. Destitució acordada pel Consell Directiu, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
seus membres.  
c. Per haver perdut la condició de membre de l’Assemblea General. 
3. En cas de vacant, la Tresoreria serà ocupada provisionalment per un vocal de 
l’associació, nomenat a tal efecte pel President. En el termini màxim d'un mes d'haver-se 
produït la vacant, el Consell Directiu nomenarà un nou Tresorer a proposta del President. 
 
Article 29.- DELEGACIONS 
 
El Consell Directiu podrà crear delegacions de l’associació per a la prestació dels serveis a 
qualsevol indret del territori català. En l'acord de creació es regularà el seu règim. 
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Article 30.-  RÈGIM ECONÒMIC 
 
Els ingressos de l’associació es componen de: 

a. Quotes ordinàries.  
b. Aportacions extraordinàries.  
c. Subvencions, ajuts i donatius.  
d. Rendiments d'activitats, serveis i publicacions.  
e. Productes del patrimoni.  

 
2. Les quotes ordinàries tindran caràcter anual. El Consell Directiu proposarà les quotes 
tenint en compte la població de cada entitat asociada. Les aprovarà l’Assemblea General. 
 
3. D’acord amb la normativa d’associacions (Llei 4/2008 de 24 d’abril), es confeccionarà i 
s’aprovarà un pressupost anual. 
 
Article 31.-  MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
 
La modificació dels Estatuts haurà d'ésser aprovada per l'Assemblea. Caldrà que aquest 
punt consti en l'ordre del dia tramès amb la convocatòria. Per a la vàlida constitució de 
l'Assemblea serà necessària la presència en primera convocatòria de dos terços dels 
representants i, en la segona, de la majoria simple. L'acord d'aprovació haurà d'ésser per 
majoria simple. La modificació dels Estatuts aprovada per l’Assemblea General haurà de 
ser aprovada pel màxim òrgan de govern de cadascun dels ens locals, per majoria 
absoluta, amb les formalitats establertes en la vigent legislació de Règim Local. 
 
Article 32.-   DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
 
L’associació es dissoldrà per les causes següents: 
 

a. Per compliment de l’objecte. 
b. Per impossibilitat de continuar en funcionament. 
c. Per qualsevol altra causa prevista legalment. 

 
L'acord de dissolució haurà d'ésser aprovat en una sessió extraordinària de l'Assemblea 
amb aquest objecte per la majoria simple de dos terços dels representants dels municipis. 
 
Article 33.- COMISSIÓ LIQUIDADORA 
 
1. En cas de dissolució de l’associació, l'Assemblea General que ho hagi acordat nomenarà 
una Comissió Liquidadora composta per un màxim de deu membres.  
2. La Comissió Liquidadora es farà càrrec del patrimoni dels fons de l’associació i, una 
vegada satisfets els deutes, el romanent, si n'hi hagués, es posarà a disposició de 
qualsevol altra associació similar o de caràcter benèfico-cultural, que existeixi legalment en 
el moment de la dissolució. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
PRIMERA.- De no coincidir el primer mandat del President, Vicepresidents i Vocals del 
Consell Directiu amb els quatre anys establerts en l’article 22 d’aquests Estatuts, el seu 
càrrec finalitzarà amb la propera presa de possessió dels nous càrrecs electes municipals. 
Transcorregut aquest primer període, es complirà amb el que preveu l’esmentat article 14. 
SEGONA.- Els municipis o ens administratius locals que hagin participat a l’assemblea 
constituent han de ratificar l’adhesió a l’Associació mitjançant un acord del Ple. L’acord del 
Ple ha d’ésser aprovat per majoria absoluta i comunicar-ho al president de l’associació. Si 
no es produeix aquest acord, s’entén que el municipi o l’ens local administratiu en qüestió, 
no té la condició d’associat.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
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PRIMERA. 
Aquesta associació resta oberta a qualsevol altre ens local.  
 
SEGONA. 
1. En ocasió de la renovació dels Ajuntaments amb motiu d'Eleccions Locals Generals, el 
President convocarà la Comissió Gestora a què es refereix l'apartat següent perquè es 
reuneixi dins els trenta dies següents a la constitució dels nous consistoris. El President 
cessarà en l'acte de constitució de la Comissió Gestora.  
 
2. Dissolt el Consell Directiu pel motiu previst en l'apartat anterior, els alcaldes dels 
municipis que n'eren membres es constitueixen en Comissió Gestora, assumint les 
funcions que aquests Estatuts atorguen al Consell Directiu i a la Presidència.  
Per a l'exercici de les seves atribucions, la Comissió Gestora podrà nomenar una 
Permanent i un President, d'entre els seus membres.  
 
3. La Comissió Gestora haurà de convocar l'Assemblea General Ordinària, que s'haurà de 
reunir en el termini màxim de tres mesos des de la constitució de l'esmentada Comissió.  
En l'ordre del dia d'aquesta Assemblea hi figurarà necessàriament l'elecció del nou Consell 
Directiu. 
 
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.- El Consell Directiu elaborarà un Reglament de Règim 
Interior i les altres disposicions oportunes per al desenvolupament d'aquests Estatuts, que 
hauran de ser aprovades per l'Assemblea General. 
 
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.- D’acord amb l’article 16 del Decret 110/1996, de 2 d’abril, 
pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i 
el registre corresponent, l’acord de constitució juntament amb els estatuts i la sol•licitud 
d’inscripció de l’associació s’hauran de trametre a la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals, havent de ser el President de 
l’associació qui haurà de fer la sol·licitud d’inscripció d’acord amb l’article 15.3 del Decret 
110/1996 de 2 d’abril.” 

 
3. Designar el senyor Manel Vila i Valls representant del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental en aquesta associació.  
 

4. Notificar aquests acords a l’associació de Municipis per la Independència.”  
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
6. Dictamen de delegació de competències a la Gerència. 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 21 de novembre de 2012, que és el que 
segueix: 
 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 de desembre de 2011, la Comissió de Govern del Vallès Oriental va aprovar 

l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport 
escolar.  
 

2. El 21 de desembre de 2011, la Comissió de Govern del Vallès Oriental va aprovar 
l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport 
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adaptat. En relació amb aquesta Ordenança, en la propera Comissió de Govern de 
21 de novembre de 2012 se sotmet a votació la modificació.  
 

3. El 16 de maig de 2012. el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar 
l’Ordenança reguladora del Reglament del servei de transport adaptat. El text del 
reglament ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 31 
de juliol de 2012.  
 

4. En relació amb els preus públics de transport escolar i transport adaptat i per tal de 
complir els terminis que estableix la Llei general tributària per a la gestió i 
recaptació dels tributs, és necessària la delegació en la Gerència del Consell 
Comarcal de la liquidació d’aquests preus públics.  

 
5. El 21 de novembre 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 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, en endavant 
TRLOCC, disposa que és competència del Ple exercir les altres atribucions que 
expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i 
no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
2. L’article 13.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix la 
possibilitat de que els òrgans administratius deleguin competències que tinguin 
atribuïdes en d’altres òrgans de la mateixa administració. 

 
L’article 13.3 d’aquesta mateixa norma disposa que les delegacions de 
competències i la seva revocació s’hauran de publicar al Butlletí Oficial de l’Estat o 
al de la Comunitat Autònoma o al de la província, segons l’administració a la qual 
pertanyi l’òrgan delegant, i l’àmbit territorial de competència d’aquest.  

 
3. L’article 114 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
regula el règim general de les delegacions entre òrgans administratius necessaris. 

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

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

 
6. L’Ordenança reguladora del Reglament del servei de transport adaptat aprovada 

pel Ple del Consell Comarcal de 16 de maig de 2012, publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona el 31 de juliol de 2012.  
 

7. L’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport 
adaptat del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 

8. L’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport 
escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
 



48 

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Delegar en la Gerència les competències següents: 

 
a) La liquidació del preu públic del servei de transport escolar.  
b) La liquidació del preu públic del servei de transport adaptat.  

 
2. Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els quals 

entraran en vigor l’endemà de la seva publicació.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
7. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per 

l’assistència tècnica jurídica amb l’Ajuntament de Bigues i Riells 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 21 de novembre de 2012, que és el que 
segueix: 
 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 

1. L’Ajuntament de Bigues i Riells ha expressat al Consell Comarcal la voluntat que li 
sigui prestada assistència jurídica. Aquesta assistència consistiria en el 
desenvolupament per part del Consell Comarcal de les funcions següents: 

 
a) Orientació jurídica. 
b) Elaboració d’informes jurídics. 
c) Assessorament en l’elaboració i tramitació d’expedients administratius i  

propostes de resolucions administratives.   
d) Defensa jurídica en recursos administratius.  
e) Assessorament en la interposició de procediments contenciosos 

administratius.  
 
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, i pot dur a terme el servei que s’ha 
esmentat. 
 
El cost d’aquesta assistència fins al 31 de desembre de 2013 s’estima en 
27.249,48 euros subjecta a un màxim de 40 hores mensuals de dedicació.  
 
Així doncs, es proposa la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Bigues i Riells per a la prestació del servei d’assistència jurídica en els termes 
assenyalats. 

 
2. El 21 de novembre de 2012 s’ha celebrat la Comissió Informativa i cap membre no 

es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, 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.  

 
2. L’article 150 del TRLMRLC 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.    
 

3. 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 jurídica als municipis. 
 

4. L’article 30.a) del TRLOCC preveu que sens perjudici de les competències que en 
aquest àmbit corresponguin també a les diputacions provincials a cada comarca hi 
ha d’haver un servei de cooperació i d’assistència municipals encarregat 
d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en matèria juridicoadministrativa. 

 
5. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. 

 
6. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una 
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament 
de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un 
interès comú. 

 
7. 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. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Bigues i Riells per a la prestació del servei d’assistència jurídica 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 Joan Vila i Massagué, alcalde-president de l’Ajuntament de Bigues i 
Riells, assistit pel secretari de la corporació, senyor Ferran Gutiérrez Marín.  
 
 

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 Bigues i Riells, 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, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
 

MANIFESTEN 
 
 

I. Que l’Ajuntament de Bigues i Riells, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix 
d’assistència en aspectes jurídics relacionats amb la seva activitat municipal i està 
interessat en què el Consell Comarcal del Vallès Oriental li presti assessorament.  

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL,  

disposa de professionals amb la qualificació adient per a l’assessorament jurídic i pot 
donar resposta a la sol·licitud feta en aquest sentit. 

 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni de 
col·laboració per a la prestació del servei d’assistència jurídica, que subjecten en les 
següents 
 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.  

 
II. 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.    

 
III. 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 
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novembre, en endavant TRLOCC, pel que fa a la competència de la comarca per a la 
prestació d’assistència jurídica als municipis. 
 

IV. L’article 30.a) del TRLOCC preveu que sens perjudici de les competències que en 
aquest àmbit corresponguin també a les diputacions provincials a cada comarca hi ha 
d’haver un servei de cooperació i d’assistència municipals encarregat d’assessorar als 
municipis que ho sol·licitin en matèria juridicoadministrativa. 
 

V. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució 
de finalitats d’interès comú. 
 

VI. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una 
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de 
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès 
comú. 

 
 
D’acord amb les manifestacions i consideracions exposades, les parts compareixents 
atorguen aquest conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència jurídica 
que subjecten als següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació del servei d’assistència jurídica a 
l’AJUNTAMENT per part del CONSELL COMARCAL, establir-ne la relació, les obligacions i 
el règim econòmic.  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 

 
a) Orientació jurídica. 
b) Elaboració d’informes jurídics. 
c) Assessorament en l’elaboració i tramitació d’expedients administratius i  propostes 

de resolucions administratives.   
d) Defensa jurídica en recursos administratius.  
e) Assessorament en la interposició de procediments contenciosos administratius.  

 
2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites en l’apartat 

primer d’aquest pacte amb personal que disposi de la titulació professional adient amb 
un màxim de 40 hores mensuals. 
 

3. L’activitat d’assessorament es durà a terme des de les dependències del CONSELL 
COMARCAL. No obstant això, pot comportar l’obligació d’assistir a reunions 
presencials a l’AJUNTAMENT.  

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 

 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
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1. Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades necessaris per a 
complir satisfactòriament les funcions assistencials acordades. 
 

2. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en 
relació amb la prestació del servei.  

 
3. Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 

d’assistència jurídica que li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL i acreditar aquesta 
circumstància al CONSELL COMARCAL mitjançant un certificat.  
 

4. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart d’aquest 
conveni.  
 

5. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 

Quart. Règim econòmic 
 
1. L’AJUNTAMENT abona mensualment al CONSELL COMARCAL la quantitat de mil 

vuit-cents setze euros amb seixanta-tres cèntims (1.816,63 €) per a l’assistència 
jurídica objecte d’aquest conveni subjecta a un màxim de 40 hores mensuals de 
dedicació dels professionals.  
 
No obstant això, pel que fa als mesos d’octubre, novembre i desembre de 2012, el 
pagament es farà efectiu en el moment de la signatura del conveni per les parts i en tot 
cas no més enllà del 31 de desembre de 2012.  

 
2. Aquest import no inclou els honoraris de procuradors ni pèrits o altres professionals que 

hagin d’intervenir, si s’escau, per al compliment de l’objecte d’aquest conveni. Tampoc 
inclou les despeses per desplaçaments o d’altra naturalesa, ni les bestretes que puguin 
ocasionar-se en l’execució dels treballs, que serà, si s’escau, objecte d’una factura 
especificada i detallada.  
 

3. Pel cas que les hores que preveu aquest conveni resultin insuficients per al compliment 
del seu objecte ambdues parts es comprometen a negociar de nou les hores i els  
termes econòmics que s’hi han establert.  
 

4. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de compensació, de conformitat amb 
el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 
 

5. Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix 
per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu, 
i en concret per allò establert a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  

 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni estén els seus efectes des de l’1 d’octubre de 2012 fins al 31 de 

desembre de 2013. 
 

2. Així mateix, aquest conveni pot ser objecte d’una única pròrroga d’una durada d’un any.  
En aquest cas, l’import del conveni es veurà incrementat amb el percentatge 
corresponent a l’índex de preus de consum de l’any 2013. 

 
Sisè.  Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
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a) L’acord entre les parts. 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació. No obstant això, 

aquesta causa d’extinció no és d’aplicació per a l’any 2012.  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 

tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin 
originat com a conseqüència d’això.  

d) El compliment del període de vigència. 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol 

de les parts. 
 

Setè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 

 
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva 
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen.”  

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Bigues i Riells.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
8. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per 

l’assistència tècnica jurídica amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental. 

  
Llegit el dictamen de la Presidència, de 21 de novembre de 2012, que és el que 
segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental es va constituir per a 

la creació, gestió i prestació, de forma unificada,  de serveis i activitats d’interès 
comú en matèria de residus a la comarca del Vallès Oriental. Així doncs, l’objecte 
d’aquest consisteix en la gestió unificada de les activitats i serveis en matèria de 
residus, que són de la competència dels ens integrats al Consorci i, molt 
especialment, les competències en la matèria que els hi assigni la normativa en 
cada moment vigent. 
 

2. La comarca té atribuïdes les funcions d'assistència i de cooperació que li 
corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que 
fa al nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a 
l'activitat econòmica predominant.  

 
3. D’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, les 
administracions públiques han de prestar, en l’àmbit propi, la cooperació i 
l’assistència actives que les altres administracions puguin demanar per a l’exercici 
eficaç de les seves competències. 

 
Així mateix, estableix que els convenis de col·laboració en cap cas suposen la 
renúncia a les competències pròpies de les Administracions que hi intervenen.  
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4. El 25 de maig de 2011 el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Consorci per a 

la Gestió dels Residus del Vallès Oriental vàrem formalitzar un conveni de 
col·laboració per a prestar assessorament jurídic. 
 
D’acord amb el pacte sisè de l’esmentat conveni la vigència d'aquest fineix el 31 
de desembre de 2011 i pot ser objecte de dues pròrrogues d’un any de durada 
cadascuna, mitjançant acord exprés de les parts, de les quals se n’ha fet efectiva 
la que correspon a l’any 2012. 

 
5. L’1 de setembre de 2012, el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental i el Consell Comarcal vàrem formalitzar un conveni de col·laboració per a 
la prestació d’assistència tècnica en la gestió documental i manteniment del seu 
arxiu documental.  

 
D’acord amb el pacte sisè de l’esmentat conveni la vigència d'aquest fineix el 31 
de desembre de 2012 i pot ser objecte de cinc pròrrogues d’un any de durada 
cadascuna, mitjançant acord exprés de les parts. 
 

6. Ambdues parts tenen interès en què el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
segueixi prestant assistència tècnica en matèria d’arxiu i jurídica.  
 

7. El 21 de novembre 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, en endavant TRLMRLC, 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.  
 

2. L’article 28.2 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, en endavant 
TRLOCC, estableix que en tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions 
d'assistència i de cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats 
dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació 
geogràfica o a llur tipologia quant a l'activitat econòmica predominant. 

 
3. L’article 25.2 de la TRLOCC preveu que en l’àmbit de les seves competències, la 

comarca pot fer obres i prestar serveis, d’acord amb els requisits que estableix la 
pròpia Llei. 
 

4. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. 
 



55 

5. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una 
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament 
de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un 
interès comú. 

 
6. El pacte sisè del conveni formalitzat l’1 de setembre de 2012 entre el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental pel que fa a la durada del conveni d’assistència tècnica en matèria d’arxiu. 
 

7. El pacte sisè del conveni formalitzat el 25 de maig de 2011 entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental pel que fa a la durada del conveni d’assistència jurídica. 
 

8. 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. Aprovar el contingut i la signatura de la segona i última pròrroga del conveni de 

col·laboració amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental per a 
prestar assessorament jurídic, següent:  
 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, la senyora Carme Clapés i Alemany, gerent del Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental, assistida així mateix pel senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari 
accidental de l’entitat. 
 

INTERVENEN 
 

El gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental en nom i representació 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. 
 
La gerent del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en nom i 
representació de l’esmentat Consorci, en virtut del que disposa l’article 14 dels seus 
Estatuts. 
 
El secretari accidental també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 
2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
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MANIFESTEN 

 
I. Que el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental es va constituir per a 

la creació, gestió i prestació, de forma unificada,  de serveis i activitats d’interès comú 
en matèria de residus a la comarca del Vallès Oriental. Així doncs, l’objecte d’aquest 
consisteix en la gestió unificada de les activitats i serveis en matèria de residus, que 
són de la competència dels ens integrats al Consorci i, molt especialment, les 
competències en la matèria que els hi assigni la normativa en cada moment vigent. 

II. Que l’article 28.2 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, en endavant LOC, 
estableix que en tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i de 
cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents 
municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur 
tipologia quant a l'activitat econòmica predominant. 

 
III. Que l’article 25.2 de la LOC preveu que en l’àmbit de les seves competències, la 

comarca pot fer obres i prestar serveis, d’acord amb els requisits que estableix la 
pròpia LOC. 
 

IV. Que el 25 de maig de 2011 el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Consorci per a 
la Gestió dels Residus del Vallès Oriental vàrem formalitzar un conveni de 
col·laboració amb el per a prestar assessorament jurídic. 

 
V. Que el pacte sisè de l’esmentat conveni preveu que la vigència d'aquest fineix el 31 

de desembre de 2011 i pot ser objecte de dues pròrrogues d’un any de durada 
cadascuna, mitjançant acord exprés de les parts. 

 
VI. Que l’esmentat conveni ha estat prorrogat per l’any 2012 i és de l’interès d’ambdues 

parts de continuar amb la col·laboració 
 

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

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
Aquest acord té per objecte prorrogar el conveni de col·laboració del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, per assessorar jurídicament el 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant el CONSORCI, per 
a l’any 2013.  
 
Segon. Règim econòmic 
 
Per l’any 2013, el CONSORCI ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat de 
6.702,66 euros.  
L’abonament de la quantitat prevista per l’any 2013 es fracciona en dos pagaments. El 
primer pagament, la part proporcional de gener a juny, no més enllà del 30 de juny de 
2013, i el segon d’ells, la resta, s’ha de pagar no més enllà del 31 de desembre de 2013. 
 
Tercer. Vigència 
 
Aquest acord entra en vigor a la data de l’encapçalament, i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013.  
 
I, en senyal de conformitat signen les parts, en dos exemplars i a un sol efecte, amb 
l’assistència del secretari, que en dona fe, en el lloc i la data esmentats en 
l’encapçalament.” 
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2. Aprovar el contingut i la signatura de la primera pròrroga del conveni de 

col·laboració amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental per a 
la gestió documental i manteniment de l’arxiu, següent:  
 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, la senyora Carme Clapés i Alemany, gerent del Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental, assistit així mateix pel senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari 
accidental de l’entitat. 

INTERVENEN 
 

El gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental en nom i representació 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. 
 
La gerent del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en nom i 
representació de l’esmentat Consorci, en virtut del que disposa l’article 14 dels seus 
Estatuts. 
 
El secretari accidental també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 
2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
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 el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental es va constituir per a la 
creació, gestió i prestació, de forma unificada,  de serveis i activitats d’interès comú en 
matèria de residus a la comarca del Vallès Oriental. Així doncs, l’objecte d’aquest 
consisteix en la gestió unificada de les activitats i serveis en matèria de residus, que 
són de la competència dels ens integrats al Consorci i, molt especialment, les 
competències en la matèria que els hi assigni la normativa en cada moment vigent. 

II. Que l’article 28.2 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, en endavant LOC, 
estableix que en tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i de 
cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, 
tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant 
a l'activitat econòmica predominant. 

 
III. Que l’article 25.2 de la LOC preveu que en l’àmbit de les seves competències, la 

comarca pot fer obres i prestar serveis, d’acord amb els requisits que estableix la pròpia 
LOC. 

 
IV. Que l’1 de setembre de 2012 el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Consorci per a 

la Gestió dels Residus del Vallès Oriental vàrem formalitzar un conveni de col·laboració 
amb el per a la gestió documental i manteniment de l’arxiu. 

 
V. Que el pacte sisè de l’esmentat conveni preveu que la vigència d'aquest fineix el 31 de 

desembre de 2012 i pot ser objecte de cinc pròrrogues d’un any de durada cadascuna, 
mitjançant acord exprés de les parts. 
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VI. Que l’esmentat conveni ha estat prorrogat per l’any 2012 i és de l’interès d’ambdues 
parts de continuar amb la col·laboració 

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

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
Aquest acord té per objecte prorrogar el conveni de col·laboració del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, per gestió documental i 
manteniment de l’arxiu el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en 
endavant el CONSORCI, per a l’any 2013.  
 
Segon. Règim econòmic 
 
Per l’any 2013, el CONSORCI ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat de 20 
euros per hora de servei prestat, amb un màxim de 50 hores anuals. 
 
Tercer. Vigència 
 
Aquest acord entra en vigor a la data de l’encapçalament, i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013.  
 
I, en senyal de conformitat signen les parts, en dos exemplars i a un sol efecte, amb 
l’assistència del secretari, que en dona fe, en el lloc i la data esmentats en 
l’encapçalament.” 

 
3. Notificar aquest Decret al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
9. Dictamen d’acceptació de l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, 

de 30 d’octubre, de delegació de competències en matèria de resolució de 
conflictes de consum, tasques d’inspecció i campanyes de control. 

 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 21 de novembre de 2012, que és el que 
segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de maig de 2012, el Ple del Consell Comarcal va sol·licitar al Govern de la 

Generalitat de Catalunya que adopti l’acord de delegació de competències al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de resolució de conflictes de 
consum, tasques inspectores i campanyes de control. També es va aprovar el 
contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana del 
Consum de la Generalitat de Catalunya, per a la coordinació de les actuacions en 
matèria de consum. 
 

2. El 2 de novembre de 2012, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 6245, es va publicar l’acord del Govern de la Generalitat -GOV/109/2012-, 
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de 30 d’octubre, de delegació de competències en matèria de resolució de 
conflictes de consum, tasques d’inspecció i campanyes de control al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, següents: 
 
a) Atenció al públic en una oficina presencial amb un rètol que identifiqui de forma clara 

l’oficina d’informació a les persones consumidores. 
b) Informació a les persones consumidores i usuàries sobre els seus drets i la forma 

d’exercir-los. 
c) Atenció a les consultes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores i 

usuàries. 
d) Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que en 

derivin. 
e) En el cas que la mediació no fos possible i s’opti per l’arbitratge de consum, donar 

trasllat de la sol·licitud a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya o a les seccions 
territorials de l’Agència Catalana del Consum. 

f) Actuar com a secretari de tribunals arbitrals quan es constitueixin a la comarca. 
g) Foment de la mediació i l’arbitratge com a vies de resolució de conflictes en matèria de 

consum i foment de l’adhesió d’empreses i entitats a la Junta Arbitral de Consum de 
Catalunya. 

h) Realització de tasques inspectores, si s’escau, i de les diligències prèvies que derivin 
de la presentació d’una denúncia. 

i) Desplegament a la comarca de les campanyes d’inspecció i de control sistemàtic 
programades periòdicament per l’Agència Catalana del Consum, d’acord amb les 
instruccions i els protocols que s’estableixin. 

j) Realització de la presa de mostres i les anàlisis necessàries de productes i béns, si 
s’escau, quan es produeixi una denúncia o quan així s’indiqui, per als productes 
assenyalats en els protocols de les campanyes i del control sistemàtic. 

k) Atenció a les alertes referents a productes perillosos que li siguin adreçades des de 
l’Agència Catalana del Consum, tramitant-les d’acord amb les instruccions 
assenyalades per a cada una d’elles. 

l) Preparació i realització, quan convingui, de sessions d’informació, formació i educació 
sobre temes relacionats amb consum amb ajuntaments, associacions de consumidors, 
gremis, associacions o federacions de comerciants o empreses prestadores de serveis 
i centres educatius de la comarca, en coordinació amb les seccions territorials de 
l’Agència Catalana del Consum de la seva demarcació i/o la unitat central de l’Agència 
Catalana del Consum a fi de difondre millor la política de consum de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Aquesta delegació finalitzarà el 31 de desembre de l’any 2012 i podrà prorrogar-se 
anualment a través de la signatura dels convenis de col·laboració corresponents. 
En cas que no es signin els convenis anuals, la delegació de competències haurà 
de ser revocada pel Govern. 
 

3. Per tal que les actuacions delegades puguin dur-se a terme d’acord amb les 
finalitats previstes, l’Agència Catalana del Consum signarà un conveni amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental en el qual es concretarà el procediment, les 
tasques i els mitjans per a l’exercici de les funcions delegades, l’import que 
s’abonarà per al seu finançament i els indicadors per avaluar l’efectivitat de l’acció. 
 

4. L’organització per a l’exercici de la competència delegada correspondrà al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, i respectarà la normativa aplicable i les facultats 
reservades a l’Administració de la Generalitat, de conformitat amb l’apartat anterior. 
 

5. Aquesta delegació de competències resta condicionada a l’acceptació pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental mitjançant la signatura del conveni corresponent i, per 
tant, l’esmentada delegació no serà efectiva fins en aquell moment. 
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6. El 14 de novembre de 2012, el secretari accidental del Consell Comarcal, va 
emetre un informe favorable per a l’acceptació de la delegació de competències en 
matèria de resolució de conflictes de consum, tasques d’inspecció i campanyes de 
control. 

 
7. El 21 de novembre 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 6 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’ara endavant TRLMRLC, estableix que 
els ens locals es regeixen pel que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, per aquesta Llei i totes les altres disposicions 
especifiques i complementàries i pel reglament orgànic i les ordenances pròpies de 
cada ens, en relació amb els articles 1 i 3 del TRLMRLC. 
 

2. L’article 114.3 e) del TRLMRLC estableix que es requereix el vot favorable de les 
dues tercer parts del nombre de fet, i en tot cas, de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació per a adoptar l’acceptació de les delegacions o 
encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions.  
 

3. L’article 139 del TRLMRLC estableix que l’efectivitat de la delegació requereix que 
aquesta sigui acceptada per l’ens local. 
 
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. 
 

5. 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, estableix que correspon al 
Ple exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles 
que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
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1. Acceptar la delegació de competències en matèria de resolució de conflictes de 
consum, tasques d’inspecció i campanyes de control al Consell Comarcal, 
aprovada per l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya -GOV/109/2012-, 
de 30 d’octubre. Aquesta delegació de competències resta condicionada a 
l’acceptació pel Consell comarcal mitjançant la signatura del conveni corresponent 
i, per tant, l’esmentada delegació no serà efectiva fins en aquell moment. 
 

2. Notificar aquests acords a l’Agència Catalana del Consum.”  
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
10. Dictamen de creació Oficina comarcal del consum: 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 21 de novembre de 2012, que és el que 
segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de maig de 2012, el Ple del Consell Comarcal va sol·licitar al Govern de la 

Generalitat de Catalunya que adopti l’acord de delegació de competències al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de resolució de conflictes de 
consum, tasques inspectores i campanyes de control. També es va aprovar el 
contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana del 
Consum de la Generalitat de Catalunya, per a la coordinació de les actuacions en 
matèria de consum. 
 

2. El 2 de novembre de 2012, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 6245, es va publicar l’acord GOV/109/2012, de 30 d’octubre, de delegació 
de competències en matèria de resolució de conflictes de consum, tasques 
d’inspecció i campanyes de control al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

3. El 17 de maig de 2012, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la nova minuta de Conveni marc d’adhesió a la Xarxa Local de Consum. 
 

4. El 31 d’octubre de 2012, el Ple de la Diputació de la Diputació de Barcelona va 
acordar la constitució de la Xarxa Local de Consum, com a òrgan de participació 
dels ajuntaments per a dinamitzar i coordinar les polítiques de defensa de les 
persones consumidores i usuàries. 
 

5. La Xarxa Local de Consum és una agrupació voluntària, que té vocació d’estar 
constituïda no només dels municipis sinó de la resta d’ens locals de la província 
que gestionin serveis locals de protecció i defensa del consumidor de la província 
de Barcelona, que treballen de manera coordinada, que comparteixen iniciatives, 
objectius i mitjans i que reben el suport de la Diputació de Barcelona. 

 
6. El 21 de novembre de 2012 s’ha celebrat la Comissió Informativa i cap membre no 

es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon al Ple 
exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la 
legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi la creació de l’Oficina comarcal de Consum. Correspon a 
l’oficina les funcions següents: 
 
a) Atenció al públic en una oficina presencial amb un rètol que identifiqui de forma 

clara l’oficina d’informació a les persones consumidores. 
b) Informació a les persones consumidores i usuàries sobre els seus drets i la forma 

d’exercir-los. 
c) Atenció a les consultes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores i 

usuàries. 
d) Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que en 

derivin. 
e) En el cas que la mediació no fos possible i s’opti per l’arbitratge de consum, donar 

trasllat de la sol·licitud a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya o a les seccions 
territorials de l’Agència Catalana del Consum. 

f) Actuar com a secretari de tribunals arbitrals quan es constitueixin a la comarca. 
g) Foment de la mediació i l’arbitratge com a vies de resolució de conflictes en 

matèria de consum i foment de l’adhesió d’empreses i entitats a la Junta Arbitral de 
Consum de Catalunya. 

h) Realització de tasques inspectores, si s’escau, i de les diligències prèvies que 
derivin de la presentació d’una denúncia. 

i) Desplegament a la comarca de les campanyes d’inspecció i de control sistemàtic 
programades periòdicament per l’Agència Catalana del Consum, d’acord amb les 
instruccions i els protocols que s’estableixin. 

j) Realització de la presa de mostres i les anàlisis necessàries de productes i béns, si 
s’escau, quan es produeixi una denúncia o quan així s’indiqui, per als productes 
assenyalats en els protocols de les campanyes i del control sistemàtic. 

k) Atenció a les alertes referents a productes perillosos que li siguin adreçades des 
de l’Agència Catalana del Consum, tramitant-les d’acord amb les instruccions 
assenyalades per a cada una d’elles. 

l) Preparació i realització, quan convingui, de sessions d’informació, formació i 
educació sobre temes relacionats amb consum amb ajuntaments, associacions de 
consumidors, gremis, associacions o federacions de comerciants o empreses 
prestadores de serveis i centres educatius de la comarca, en coordinació amb les 
seccions territorials de l’Agència Catalana del Consum de la seva demarcació i/o la 
unitat central de l’Agència Catalana del Consum a fi de difondre millor la política de 
consum de la Generalitat de Catalunya. 

m) Proporcionar recursos suficients per garantir l’accés de la ciutadania a un servei 
d’atenció a les persones consumidores 

n) Facilitar la formació tècnica del personal.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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11. Dictamen de modificació de l’organització de serveis tècnics del Consell 

Comarcal. 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 21 de novembre de 2012, que és el que 
segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 19 de maig de 2010, el Ple va aprovar l’estructura orgànica a la qual s’adscriuen 

els programes, activitats i serveis, en el sentit següent: 
 
- Àrea d’Estudis, Desenvolupament Local i Participació 
- Àrea de Medi Ambient i Territori 
- Àrea de Polítiques Socials i Igualtat 
- Àrea de Serveis Personals 
- Intervenció 
- Secretària 
- Tresoreria 
- Gabinet de la Presidència 
 

2. El 16 de maig de 2012, el Ple va aprovar la modificació la denominació de l’Àrea 
d’Estudis, Desenvolupament Local i Participació que passa a denominar-se Àrea 
de Desenvolupament Local. 
 

3. El 2 de novembre de 2012, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 6245, es va publicar l’acord del Govern de la Generalitat -GOV/109/2012-, 
de 30 d’octubre, de delegació de competències en matèria de resolució de 
conflictes de consum, tasques d’inspecció i campanyes de control al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

 
4. El 21 de novembre 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 
 
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, estableix que correspon al Ple 
exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la 
legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi adscriure l’Oficina comarcal de Consum a l’Àrea de 
Desenvolupament Local.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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ÀREA DE COOPERACIÓ 
 
12. Donar compte dels decrets de Presidència 95/2012, de 10 d’octubre; 96/2012, 

de 10 d’octubre; 97/2012, de 10 d’octubre; 98/2012, de 10 d’octubre; 99/2012, 
de 10 d’octubre; 100/2012, de 10 d’octubre; 101/2012, de 10 d’octubre; 
102/2012, de 10 d’octubre i 103/2012, de 10 d’octubre, d’aprovació de 
convenis. 

 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Presidència 95/2012, de 10 d’octubre; 96/2012, de 10 d’octubre; 97/2012, de 10 
d’octubre; 98/2012, de 10 d’octubre; 99/2012, de 10 d’octubre; 100/2012, de 10 
d’octubre; 101/2012, de 10 d’octubre; 102/2012, de 10 d’octubre i 103/2012, de 10 
d’octubre, d’aprovació de convenis. 
 
 
13. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 499/2012, de 5 d'octubre, d’atorgament d’una subvenció 
- 504/2012, de 8 d'octubre i 512/2012, de 17 d'octubre, d'aprovació de justificació 

econòmica 

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

- 499/2012, de 5 d'octubre, d’atorgament d’una subvenció 
- 504/2012, de 8 d'octubre i 512/2012, de 17 d'octubre, d'aprovació de justificació 

econòmica 

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

- 479/2012, de 25 de setembre, de convocar la licitació d’un servei públic 
- 496/2012, de 4 d'octubre, d’aprovació d'un contracte  
- 506/2012, de 10 d'octubre, d’aprovació d’una pròrroga 
- 508/2012, d’11 d'octubre, d’obertura d’un expedient informatiu 
- 513/2012, de 17 d'octubre, d’aprovació de la d’aprovació d’una modificació del 

contracte 

 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Gerència 
següents: 

- 479/2012, de 25 de setembre, de convocar la licitació d’un servei públic 
- 496/2012, de 4 d'octubre, d’aprovació d'un contracte  
- 506/2012, de 10 d'octubre, d’aprovació d’una pròrroga 
- 508/2012, d’11 d'octubre, d’obertura d’un expedient informatiu 
- 513/2012, de 17 d'octubre, d’aprovació de la d’aprovació d’una modificació del 

contracte 

 
 
ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS 
 
15. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

- 104/2012, de 10 d’octubre; 105/2012, de 16 d’octubre; 106/2012, de 16 d’octubre, i 
107/2012, de 16 d’octubre, d’inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves 

- 109/2012, de 23 d’octubre, d’aprovació d’un contracte 
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El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Presidència següents: 
 

- 104/2012, de 10 d’octubre; 105/2012, de 16 d’octubre; 106/2012, de 16 d’octubre, i 
107/2012, de 16 d’octubre, d’inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves 

- 109/2012, de 23 d’octubre, d’aprovació d’un contracte 

 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
16. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 

per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Bigues i Riells. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 21 de novembre de 2012, que és el 
que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 6 de novembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, va emetre l’informe següent: 
 
“L’Ajuntament de Bigues i Riells té subscrit amb el Consell Comarcal un conveni per a la 

prestació de serveis de medi ambient i enginyeria municipal, amb una dedicació de 9 hores 
setmanals. 
 
El 6 de novembre de 2012 l’Ajuntament de Bigues i Riells n’ha sol·licitat la pròrroga fins a 
31 de desembre de 2012. 
 
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, el cost d’aquesta 
assistència tècnica per l’any 2012 s’estima en 11.877,86 euros anuals, de manera que el 
cost corresponent a la pròrroga durant el segon semestre de 2012 resulta de 5.938,93 
euros. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la pròrroga de la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de medi ambient i enginyeria a l’ajuntament de Bigues i Riells en els termes 
assenyalats en el conveni, per la qual cosa l’Ajuntament haurà d’abonar l’import de 
5.938,93 euros abans d’un mes després d’haver fet efectiva la formalització de la pròrroga.” 

 
2. El 21 de novembre 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.  
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L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de 
cooperació poden establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris 
objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació 
establerts.    
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, quan disposa que la funció d’assessorament legal 
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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 el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació 

d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a 
l’Ajuntament de Bigues i Riells en matèria de medi ambient i enginyeria, 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, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Joan Vila Massagué alcalde-president de l’Ajuntament de Bigues i 
Riells, assistit pel secretari de la corporació, senyor Ferran Gutiérrez Marín. 
 
 

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 Bigues i Riells, 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. 
 
El secretari accidental i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, 
d’acord amb l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. 
 
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 el 10 d’octubre de 2012, l’Ajuntament de Bigues i Riells, en endavant 

l’AJUNTAMENT, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant CONSELL 
COMARCAL, vàrem formalitzar un conveni de col·laboració per a la prestació 
d’assistència en matèria de medi ambient. 

 
III. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que la seva vigència s’estenia des 

del 9 de maig de 2012 fins a l’1 de juliol de 2012 podent ser objecte de pròrroga, que 
en tot cas no excediria de dos anys, mitjançant acord exprés de les parts. 
 

IV. Que el CONSELL COMARCAL ha continuat prestant l’assistència tècnica esmentada 
un cop finida la vigència del conveni perquè les circumstàncies que feien necessària 
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aquesta prestació es mantenen, per la qual cosa l’AJUNTAMENT ha sol·licitat que la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient continuï fins el 31 de 
desembre de 2012. 
 

V. Que el cost d’aquesta assistència tècnica per l’any 2012 s’estima en 11.877,86 euros, 
de manera que el cost corresponent a la pròrroga durant el segon semestre de l’any 
2012 resulta de 5.938,93 euros.  

 
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 acord és prorrogar el conveni de prestació d’assistència tècnica del 
CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT fins el 31 de desembre de 2012. 
 
 
Segon. Règim econòmic 
 
El cost de l’any 2012 corresponent a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de 
Bigues i Riells s’estima en 11.877,86 euros.  
 
El cost corresponent a la pròrroga durant el segon semestre de l’any 2012 resulta de 
5.938,93 euros que l’AJUNTAMENT abonarà al Consell Comarcal del Vallès Oriental la 
quantitat de 1.822,36 abans d’un mes després de fer efectiva la formalització de la 
pròrroga.  
 
Cinquè. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva formalització i estén els seus efectes 
del 2 de juliol de 2012 fins el 31 de desembre de 2012. 
 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretari accidental i secretària, que en donen fe. 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Bigues i Riells.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
17. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Canovelles. 
  
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 21 de novembre de 2012, que és el 
que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 



69 

“El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Canovelles tenen subscrit un conveni per a la 
prestació per part del Consell Comarcal d’assistència tècnica de medi ambient i enginyeria, 
que es considera necessari renovar per poder seguir oferint el servei. 
 
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. 
 
El cost d’aquesta assistència tècnica per a l’any 2013, amb una dedicació de 21 hores 
setmanals, s’estima en 27.066,29 euros anuals, que s’hauria d’actualitzar per a anys 
successius d’acord amb l’IPC de l’any precedent. 
 
Tenint en compte que aquest cost és més favorable per a l’Ajuntament que no pas el que 
resultaria de la pròrroga del conveni, aplicant la variació de l’IPC sobre el preu vigent, es 
considera oportú formular una renovació del conveni en lloc d’una pròrroga. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Canovelles per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi 
ambient en els termes assenyalats.” 

 
2. El 14 de novembre 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 de medi ambient i enginyeria a 
l’Ajuntament de Canovelles. 
 

3. El 21 de novembre 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, 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. 
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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. 
 

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

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

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

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

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

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

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

medi ambient i enginyeria a l’Ajuntament de Canovelles. 
 

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

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Joaquim Brustenga i Etxauri, conseller de l’Àrea de Medi Ambient del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, 
senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor José Orive Vélez alcalde-president de l’Ajuntament de Canovelles, 
assistit pel secretari de la corporació, senyor Josep Berdagué i Pujol. 
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I N T E R V E N E N 
 
El conseller de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut 
de l’acord del Ple del Consell Comarcal de 21 de novembre de 2012. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Canovelles, en virtut del 
que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat 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 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència 
tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions 
tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Canovelles, en endavant l’ AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria i està interessat en què el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li 
presti suport en aquesta matèria. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a l’ 

AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria.  
 
IV. Que DATA, l’ AJUNTAMENT va aprovar el contingut i la signatura d’aquest conveni. 
 
V. Que DATA, el CONSELL COMARCAL va aprovar el contingut i la signatura d’aquest 

conveni. 
 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per 
a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
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novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

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

P A C T E S 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de medi 
ambient i enginyeria del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1.  El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 

Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT I ENGINYERIA, les funcions 
desenvolupades per part del CONSELL COMARCAL són les següents: 

 

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de 
medi ambient i enginyeria 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de seguretat i medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments 
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3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de 
companyies de serveis 

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit 
de medi ambient i enginyeria 

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

ambient l'enginyeria 
 

2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 
amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 

 
- 21 hores setmanals a medi ambient i enginyeria 

 
3. 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 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 

funcions assistencials acordades. 
 
2. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2013 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 

segon és de 27.066,29 euros. 
 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el punt 

1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada 
anualitat. 

 
3. Pel que fa a les possibles pròrrogues d’aquest conveni s’aplicarà el cost del servei 

corresponent per a l’any 2013, que s’hauria d’actualitzar per anys successius, si fos el 
cas, d’acord amb l’IPC de l’any precendent.  

 
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb 

el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 
2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna 

mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es 
regeix per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic 
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administratiu i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar 

pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i 
avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar 
les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que 
s’estableixen en aquest conveni. 
 

2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, personal 
directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la 
comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li 
l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 

tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin 
originat com a conseqüència d’això 

d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 

les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
3. Facultar el senyor Joaquim Brustenga i Etxauri, conseller de l’Àrea de Medi 

Ambient, per a la signatura del conveni que s’aprova en el present acord. 
 

4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Canovelles.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 

 
18. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Cànoves i Samalús: 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 21 de novembre de 2012, que és el 
que segueix: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Cànoves i Samalús tenen subscrit un conveni per a 
la prestació per part del Consell Comarcal d’assistència tècnica de medi ambient i 
enginyeria. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Cànoves i Samalús ha expressat la necessitat d’ampliar 
la dedicació del servei, que actualment és de 4 hores quinzenals, per poder assumir la 
implantació del programa de Gestió d’Informació d’Activitats de la Diputació de Barcelona. 
Per això es considera necessari ampliar la dedicació a 4 hores setmanals. 
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació 
d'assistència tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret 
legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. 
 
El cost d’aquesta assistència tècnica per a l’any 2013, amb una dedicació de 4 hores 
setmanals, s’estima en 5.155,48 euros anuals, que s’hauria d’actualitzar per a anys 
successius d’acord amb l’IPC de l’any precedent. 
 
Tenint en compte que aquest cost és més favorable per a l’Ajuntament que no pas el que 
resultaria de la modificació del conveni vigent, es considera oportú formular una renovació 
del conveni en lloc d’una modificació. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la resolució del conveni vigent de mutu acord i la 
signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cànoves i Samalús per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria en els termes 
assenyalats.” 

 
2. Ambdues parts han expressat la voluntat de resoldre el conveni formalitzat l’11 

d’octubre de 2011, i la signatura d’un nou conveni per tal de renovar les condicions 
de la prestació pel que fa, principalment, al cost del servei. 

 
3. El 14 de novembre 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 de medi ambient i enginyeria a 
l’Ajuntament de Cànoves i Samalús. 

 
4. El 21 de novembre 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 
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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, 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. 
 

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: 
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1. Resoldre de mutu acord el conveni formalitzat, l’11 d’octubre de 2011, entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Cànoves i Samalús per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria. 
 

2. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 
medi ambient i enginyeria a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús. 
 

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

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor José Orive i Vélez president/a del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Josep Lluís López i Carrasco, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Cànoves i Samalús, assistit/assistida pel secretari de la corporació, senyorFrancesc Serras 
i Ortuño. 
 
 

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 Cànoves i Samalús, en virtut 
del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat 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 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència 
tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions 
tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, en endavant l’ AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria i està interessat en què el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti 
suport en aquesta matèria. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a 

l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria.  
 
IV. Que DATA, l’ AJUNTAMENT va aprovar el contingut i la signatura d’aquest conveni. 
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V. Que DATA, el CONSELL COMARCAL va aprovar el contingut i la signatura d’aquest 
conveni. 

 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per 
a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    

 
II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 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. 

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts 
compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als següents 
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P A C T E S 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de medi ambient 
i enginyeria del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 

Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT I ENGINYERIA, les funcions 
desenvolupades per part del CONSELL COMARCAL són les següents: 

 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, 

programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de 
seguretat i medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis 

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar 
sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 

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

l'enginyeria 
 

2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 
amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 
 

- 4 hores setmanals a medi ambient i enginyeria 
 

3. 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 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 
funcions assistencials acordades. 

 

2. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2013 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 

segon és de 5.155,48 euros. 
 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el punt 

1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada 
anualitat. 
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3. Pel que fa a les possibles pròrrogues d’aquest conveni s’aplicarà el cost del servei 
corresponent per a l’any 2013, que s’hauria d’actualitzar per anys successius, si fos el 
cas, d’acord amb l’IPC de l’any precendent.  

 
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb 

el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 

 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 
2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna 

mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix 
per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu 
i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 
3. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar 

pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i 
avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar 
les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que 
s’estableixen en aquest conveni. 

 
4. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, personal 

directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la 
comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li 
l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 

tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat 
com a conseqüència d’això 

d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les 

parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
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I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
  
19. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Castellterçol. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 21 de novembre de 2012, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Castellterçol tenen subscrit un conveni per a la 
prestació per part del Consell Comarcal d’assistència tècnica de medi ambient i enginyeria, 
que es considera necessari renovar per poder seguir oferint el servei. 
 
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. 
 
El cost d’aquesta assistència tècnica per a l’any 2013, amb una dedicació de 4 hores 
setmanals, s’estima en 5.155,48 euros anuals, que s’hauria d’actualitzar per a anys 
successius d’acord amb l’IPC de l’any precedent. 
 
Tenint en compte que aquest cost és més favorable per a l’Ajuntament que no pas el que 
resultaria de la pròrroga del conveni, aplicant la variació de l’IPC sobre el preu vigent, es 
considera oportú formular una renovació del conveni en lloc d’una pròrroga. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Castellterçol per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi 
ambient i enginyeria en els termes assenyalats.” 

 
2. El 14 de novembre 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 de medi ambient i enginyeria a 
l’Ajuntament de Castellterçol. 
 

3. El 21 de novembre 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 
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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, 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. 
 

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

medi ambient i enginyeria a l’Ajuntament de Castellterçol. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de 
Castellterçol en matèria de medi ambient i enginyeria, 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, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, la senyora Maria Carme Tantiñà Forcada, alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament de Castellterçol, assistida pel secretari de la corporació, senyor Jaume Miró 
Herms. 
 

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’alcaldessa-presidenta, 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, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat 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 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència 
tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions 
tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Castellterçol, en endavant l’ AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria i està interessat en què el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li 
presti suport en aquesta matèria. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a l’ 

AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria.  
 
IV. Que DATA, l’ AJUNTAMENT va aprovar el contingut i la signatura d’aquest conveni. 
 
V. Que DATA, el CONSELL COMARCAL va aprovar el contingut i la signatura d’aquest 

conveni. 
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El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per 
a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.    

 
II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 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. 

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts 
compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als següents 
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P A C T E S 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de medi 
ambient i enginyeria del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 
Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT I ENGINYERIA, les funcions 
desenvolupades per part del CONSELL COMARCAL són les següents: 

 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, 

programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de seguretat 
i medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de 
seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis 

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar 
sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 

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

l'enginyeria 
 

2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 
amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 

 
- 4 hores setmanals a medi ambient i enginyeria 

 
3. 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 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 
funcions assistencials acordades. 

 

2. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 

1. El cost per a l’any 2013 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 
segon és de 5.155,48 euros. 

 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el punt 

1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada 
anualitat. 

 
3. Pel que fa a les possibles pròrrogues d’aquest conveni s’aplicarà el cost del servei 

corresponent per a l’any 2013, que s’hauria d’actualitzar per anys successius, si fos el 
cas, d’acord amb l’IPC de l’any precendent.  
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4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb 
el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es 
regeix per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic 
administratiu i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar 

pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i 
avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar 
les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que 
s’estableixen en aquest conveni. 
 

2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, personal 
directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la 
comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li 
l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 

tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin 
originat com a conseqüència d’això 

d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 

les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 
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3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Castellterçol.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
20. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 21 de novembre de 2012, que és el 
que segueix: 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“El 12 de novembre de 2012 l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha sol·licitat al 
Consell Comarcal prorrogar per un any l’assistència tècnica de medi ambient i enginyeria 
reduint al 50% la dedicació actual, de manera que passi a ser d’un dia cada dues 
setmanes. 
 
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. 
 
El cost d’aquesta assistència tècnica per a l’any 2013, amb una dedicació de 7 hores 
quinzenals, s’estima en 4.511,05 euros anuals, que s’hauria d’actualitzar per a anys 
successius d’acord amb l’IPC de l’any precedent. 
 
Així doncs, tenint en compte que no s’escau prorrogar el conveni vigent sinó renovar-lo tot 
modificant-ne la dedicació i el cost, s’informa favorablement la signatura d’un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la prestació 
d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria en els termes assenyalats.” 

 
2. El 14 de novembre 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 de medi ambient i enginyeria a 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 

3. El 21 de novembre 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.  
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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, 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. 
 

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

medi ambient i enginyeria a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès en matèria de medi ambient i enginyeria, 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, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Francesc Colomé Tenas, alcalde-president de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès Oriental, assistit pel secretari de la corporació, senyor Alejandro 
Martín Vázquez. 
 
 

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 les Franqueses del Vallès 
Oriental, 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, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat 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 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència 
tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions 
tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en endavant l’ AJUNTAMENT, 

requereix d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria i està interessat en 
què el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, 
li presti suport en aquesta matèria. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a l’ 

AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria.  
 
IV. Que DATA, l’ AJUNTAMENT va aprovar el contingut i la signatura d’aquest conveni. 
 
V. Que DATA, el CONSELL COMARCAL va aprovar el contingut i la signatura d’aquest 

conveni. 
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El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per 
a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.    

 
II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 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. 

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts 
compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als següents 
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P A C T E S 

Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de medi 
ambient i enginyeria del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 

 
Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT I ENGINYERIA, les funcions 
desenvolupades per part del CONSELL COMARCAL són les següents: 
 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, 

programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de 
seguretat i medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis 

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar 
sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 

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

l'enginyeria 
 

2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 
amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 

 
- 7 hores quinzenals a medi ambient i enginyeria 

 
3. 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 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 
funcions assistencials acordades. 

 
2. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2013 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 

segon és de 4.511,05 euros. 
 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el punt 

1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada 
anualitat. 

 
3. Pel que fa a les possibles pròrrogues d’aquest conveni s’aplicarà el cost del servei 

corresponent per a l’any 2013, que s’hauria d’actualitzar per anys successius, si fos el 
cas, d’acord amb l’IPC de l’any precendent.  
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4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb 
el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 

 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 
2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna 

mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es 
regeix per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic 
administratiu i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar 

pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i 
avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar 
les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que 
s’estableixen en aquest conveni. 
 

2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, personal 
directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la 
comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li 
l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 

tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin 
originat com a conseqüència d’això 

d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 

les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 
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3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
21. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Martorelles. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 21 de novembre de 2012, que és el 
que segueix: 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Martorelles tenen subscrit un conveni per a la 
prestació per part del Consell Comarcal d’assistència tècnica de medi ambient i enginyeria, 
que es considera necessari renovar per poder seguir oferint el servei. 
 
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. 
 
El cost d’aquesta assistència tècnica per a l’any 2013, amb una dedicació de 14 hores 
setmanals, s’estima en 18.844,19 euros anuals, que s’hauria d’actualitzar per a anys 
successius d’acord amb l’IPC de l’any precedent. 
 
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. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Martorelles per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi 
ambient i enginyeria en els termes assenyalats.” 

 
2. El 14 de novembre 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 de medi ambient i enginyeria a 
l’Ajuntament de Martorelles. 
 

3. El 21 de novembre 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.  
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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, 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. 
 

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

medi ambient i enginyeria a l’Ajuntament de Martorelles. 
 

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

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor José Orive i 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 Romuald Velasco i López, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Martorelles, assistit per la secretària de la corporació, senyora Montserrat Torrents 
Pedragosa. 
 

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 Martorelles, 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. 
 
El secretari accidental i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, 
d’acord amb l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
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 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència 
tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions 
tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Martorelles, en endavant l’ AJUNTAMENT, requereix d’assistència 

en matèria de medi ambient i enginyeria i està interessat en què el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta 
matèria. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a l’ 

AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria.  
 
IV. Que DATA, l’ AJUNTAMENT va aprovar el contingut i la signatura d’aquest conveni. 
 
V. Que DATA, el CONSELL COMARCAL va aprovar el contingut i la signatura d’aquest 

conveni. 
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El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per 
a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.    

 
II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 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. 

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

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

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte 
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L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de medi ambient 
i enginyeria del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 

1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 

 
Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT I ENGINYERIA, les funcions 
desenvolupades per part del CONSELL COMARCAL són les següents: 
 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, 

programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de 
seguretat i medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis 

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar 
sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 

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

l'enginyeria 
 

2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 
amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 
 

- 14 hores setmanals a medi ambient i enginyeria 
 

3. 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 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 

funcions assistencials acordades. 
 
2. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2013 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 

segon és de 18.844,19 euros. 
 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el punt 1 

d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada 
anualitat. 

 
3. Pel que fa a les possibles pròrrogues d’aquest conveni s’aplicarà el cost del servei 

corresponent per a l’any 2013, que s’hauria d’actualitzar per anys successius, si fos el 
cas, d’acord amb l’IPC de l’any precendent.  

 
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb 

el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 
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Cinquè. Vigència 

 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 
2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna 

mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix 
per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu 
i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar 

pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i 
avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar 
les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que 
s’estableixen en aquest conveni. 

 
2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, personal 

directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la 
comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li 
l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 

tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat 
com a conseqüència d’això 

d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les 

parts 
 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Martorelles.” 
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El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
  
 
22. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 21 de novembre de 2012, que és el 
que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles tenen subscrit un 
conveni per a la prestació per part del Consell Comarcal d’assistència tècnica de medi 
ambient i enginyeria, que es considera necessari renovar per poder seguir oferint el servei. 
 
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. 
 
El cost d’aquesta assistència tècnica per a l’any 2013, amb una dedicació de 18 hores 
setmanals, s’estima en 23.199,68 euros anuals, que s’hauria d’actualitzar per a anys 
successius d’acord amb l’IPC de l’any precedent. 
 
Tenint en compte que aquest cost és més favorable per a l’Ajuntament que no pas el que 
resultaria de la pròrroga del conveni, aplicant la variació de l’IPC sobre el preu vigent, es 
considera oportú formular una renovació del conveni en lloc d’una pròrroga. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de medi ambient i enginyeria en els termes assenyalats.” 

 
2. El 14 de novembre 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 de medi ambient i enginyeria a 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. 

 
3. El 21 de novembre 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.  
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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, 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. 
 

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

medi ambient i enginyeria a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. 
 

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

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor José Orive i Vélez president/a del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, la senyora Montserrat Sanmartí i Pratginestós, alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, assistida pel secretari de la corporació, 
senyor Artur Obach Martinez. 
 

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’alcaldessa-presidenta, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles, 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, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat 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 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència 
tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions 
tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, en endavant l’ AJUNTAMENT, 

requereix d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria i està interessat en 
què el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li 
presti suport en aquesta matèria. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a 

l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria.  
 
IV. Que DATA, l’ AJUNTAMENT va aprovar el contingut i la signatura d’aquest conveni. 
 
V. Que DATA, el CONSELL COMARCAL va aprovar el contingut i la signatura d’aquest 

conveni. 
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El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per 
a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents:  

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
I. 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.    

 
II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 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. 

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

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

 
 

P A C T E S 
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Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de medi ambient 
i enginyeria del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 

1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 

Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT I ENGINYERIA, les funcions 
desenvolupades per part del CONSELL COMARCAL són les següents: 

 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, 

programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de 
seguretat i medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis 

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de 
medi ambient i enginyeria 

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

l'enginyeria 
 

2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 
amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 

 
- 18 hores setmanals a medi ambient i enginyeria 

 
3. 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 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 

funcions assistencials acordades. 
 
2. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2013 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 

segon és de 23.199,68 euros. 
 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de 
cada anualitat. 

 
3. Pel que fa a les possibles pròrrogues d’aquest conveni s’aplicarà el cost del servei 

corresponent per a l’any 2013, que s’hauria d’actualitzar per anys successius, si fos el 
cas, d’acord amb l’IPC de l’any precendent.  
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4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat 
amb el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del 
CONSELL COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 

 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 
2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna 

mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix 
per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu 
i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar 

pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i 
avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, 
proposar les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les 
obligacions que s’estableixen en aquest conveni. 

 
2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, 

personal directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les 
reunions de la comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient 
per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 

tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin 
originat com a conseqüència d’això 

d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 

les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 
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3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
23. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 21 de novembre de 2012, que és el 
que segueix: 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja tenen subscrit un conveni per a 
la prestació per part del Consell Comarcal d’assistència tècnica de medi ambient i 
enginyeria, que es considera necessari renovar per poder seguir oferint el servei. 
 
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. 
 
El cost d’aquesta assistència tècnica per a l’any 2013, amb una dedicació de 4 hores 
quinzenals, s’estima en 2.577,74 euros anuals, que s’hauria d’actualitzar per a anys 
successius d’acord amb l’IPC de l’any precedent. 
 
Tenint en compte que aquest cost és més favorable per a l’Ajuntament que no pas el que 
resultaria de la pròrroga del conveni, aplicant la variació de l’IPC sobre el preu vigent, es 
considera oportú formular una renovació del conveni en lloc d’una pròrroga. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 
medi ambient i enginyeria en els termes assenyalats.” 

 
2. El 14 de novembre 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 de medi ambient i enginyeria a 
l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja. 

 
3. El 21 de novembre 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.  
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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, 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. 
 

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

medi ambient i enginyeria a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja en matèria de medi ambient i enginyeria, 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, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Ramon Banús i Crusellas, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja, assistit per la secretària de la corporació, senyora Elisabeth Udina Tormo. 
 

I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal 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 Sant Quirze Safaja, 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. 
 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb 
l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
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 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència 
tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions 
tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, en endavant l’ AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria i està interessat en què el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li 
presti suport en aquesta matèria. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a l’ 

AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria.  
 
IV. Que DATA, l’ AJUNTAMENT va aprovar el contingut i la signatura d’aquest conveni. 
 
V. Que DATA, el CONSELL COMARCAL va aprovar el contingut i la signatura d’aquest 

conveni. 
 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per 
a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
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CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
I. 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.    

 
II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 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. 

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

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

P A C T E S 
 
Primer. Objecte 
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L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de medi 
ambient i enginyeria del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 

Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT I ENGINYERIA, les funcions 
desenvolupades per part del CONSELL COMARCAL són les següents: 
 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, 

programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de 
seguretat i medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis 

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar 
sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 

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

l'enginyeria 
 

2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 
amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 

 
- 4 hores quinzenals a medi ambient i enginyeria 

 
3. 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 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 

funcions assistencials acordades. 
 
2. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2013 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 

segon és de 2.577,74 euros. 
 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de 
cada anualitat. 

 
3. Pel que fa a les possibles pròrrogues d’aquest conveni s’aplicarà el cost del servei 

corresponent per a l’any 2013, que s’hauria d’actualitzar per anys successius, si fos el 
cas, d’acord amb l’IPC de l’any precendent.  

 
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat 

amb el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del 
CONSELL COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 
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Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 
2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna 

mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es 
regeix per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic 
administratiu i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar 

pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i 
avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, 
proposar les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les 
obligacions que s’estableixen en aquest conveni. 

 
2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, 

personal directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les 
reunions de la comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient 
per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 

tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin 
originat com a conseqüència d’això 

d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 

les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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24. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Vallromanes. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 21 de novembre de 2012, que és el 
que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“El 22 d’octubre de 2012 l’Ajuntament de Vallromanes va sol·licitar al Consell Comarcal 
assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria, amb una dedicació de 12 
hores setmanals. 
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació 
d'assistència tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret 
legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. 
 
El cost d’aquesta assistència tècnica per a l’any 2013, amb una dedicació de 12 hores 
setmanals, s’estima en 15.466,45 euros anuals, que s’hauria d’actualitzar per a anys 
successius d’acord amb l’IPC de l’any precedent. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Vallromanes per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi 
ambient i enginyeria en els termes assenyalats.” 

 
2. El 14 de novembre 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 de medi ambient i enginyeria a 
l’Ajuntament de Vallromanes. 

 
3. El 21 de novembre 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 
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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, 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. 
 

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

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

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

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

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

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

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

medi ambient i enginyeria a l’Ajuntament de Vallromanes. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de 
Vallromanes en matèria de medi ambient i enginyeria, 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, la senyora Mariluz Muñoz Rodríguez, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de 
Vallromanes, assistida per la secretària de la corporació, senyora Maria Rosa Pons Ferré. 
 

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’alcaldessa-presidenta, en nom i representació de l’Ajuntament de Vallromanes, 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. 
 
El secretari accidental i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, 
d’acord amb l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
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 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència 
tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions 
tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Vallromanes, en endavant l’ AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria i està interessat en què el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li 
presti suport en aquesta matèria. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a l’ 

AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria.  
 
IV. Que DATA, l’ AJUNTAMENT va aprovar el contingut i la signatura d’aquest conveni. 
 
V. Que DATA, el CONSELL COMARCAL va aprovar el contingut i la signatura d’aquest 

conveni. 
 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per 
a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.  
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 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.    

 
II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 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. 

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

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

P A C T E S 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de medi 
ambient i enginyeria del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1.  El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 

 
Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT I ENGINYERIA, les funcions 
desenvolupades per part del CONSELL COMARCAL són les següents: 
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1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, 
programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de 
seguretat i medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis 

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de 
medi ambient i enginyeria 

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

l'enginyeria 
 

2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 
amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 

 
- 12 hores setmanals a medi ambient i enginyeria 

 
3. 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 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 

funcions assistencials acordades. 
 
2. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 

1. El cost per a l’any 2013 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 
segon és de 15.466,45 euros. 

 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el punt 

1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada 
anualitat. 

 
3. Pel que fa a les possibles pròrrogues d’aquest conveni s’aplicarà el cost del servei 

corresponent per a l’any 2013, que s’hauria d’actualitzar per anys successius, si fos el 
cas, d’acord amb l’IPC de l’any precendent.  

 
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb 

el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 

 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 
2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna 

mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
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Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es 
regeix per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic 
administratiu i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 

1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar 
pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i 
avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar 
les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que 
s’estableixen en aquest conveni. 
 

2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, personal 
directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la 
comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li 
l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 

tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin 
originat com a conseqüència d’això 

d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 

les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vallromanes.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
25. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Vilalba Sasserra. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 21 de novembre de 2012, que és el 
que segueix: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Vilalba Sasserra tenen subscrit un conveni per a la 
prestació per part del Consell Comarcal d’assistència tècnica de medi ambient i enginyeria. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Vilalba Sasserra ha expressat la necessitat d’ampliar la 
dedicació del servei, que actualment és de 2 hores setmanals, per poder assumir la gestió 
del servei d’abastament d’aigua. Per això es considera necessari ampliar la dedicació a 6 
hores setmanals. 
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació 
d'assistència tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret 
legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. 
 
El cost d’aquesta assistència tècnica per a l’any 2013, amb una dedicació de 6 hores 
setmanals, s’estima en 7.733,23 euros anuals, que s’hauria d’actualitzar per a anys 
successius d’acord amb l’IPC de l’any precedent. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Vilalba Sasserra per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 
medi ambient i enginyeria en els termes assenyalats.” 

 
2. El 14 de novembre 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 de medi ambient i enginyeria a 
l’Ajuntament de Vilalba Sasserra. 

 
3. El 21 de novembre 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, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
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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. 
 

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

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

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

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

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

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

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

medi ambient i enginyeria a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Vilalba 
Sasserra en matèria de medi ambient i enginyeria, 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, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
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I de l’altra, el senyor Joan Pons Fiori alcalde-president de l’Ajuntament de Vilalba 
Sasserra, assistit pel secretari de la corporació, senyor Manuel Ramal Mata. 
 

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 Vilalba Sasserra, 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, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat 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 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència 
tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions 
tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, en endavant l’ AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria i està interessat en què el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti 
suport en aquesta matèria. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a l’ 

AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria.  
 
IV. Que DATA, l’ AJUNTAMENT va aprovar el contingut i la signatura d’aquest conveni. 
 
V. Que DATA, el CONSELL COMARCAL va aprovar el contingut i la signatura d’aquest 

conveni. 
 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per 
a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
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II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 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. 

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

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

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de medi 
ambient i enginyeria del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 

Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT I ENGINYERIA, les funcions 
desenvolupades per part del CONSELL COMARCAL són les següents: 

 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, 

programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de 
seguretat i medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments 
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3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis 

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar 
sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 

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

l'enginyeria 
 

2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 
amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 

 
- 6 hores setmanals a medi ambient i enginyeria 

 
3. 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 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 

funcions assistencials acordades. 
 
2. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2013 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 

segon és de 7.733,23 euros. 
 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el punt 

1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada 
anualitat. 

 
3. Pel que fa a les possibles pròrrogues d’aquest conveni s’aplicarà el cost del servei 

corresponent per a l’any 2013, que s’hauria d’actualitzar per anys successius, si fos el 
cas, d’acord amb l’IPC de l’any precendent.  

 
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb 

el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 
2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna 

mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es 
regeix per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic 
administratiu i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
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Setè. Comissió de seguiment 
 

1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar 
pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i 
avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar 
les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que 
s’estableixen en aquest conveni. 

 
2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, personal 

directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la 
comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li 
l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 

tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin 
originat com a conseqüència d’això 

d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 

les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
26. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 
 

- 89/2012, de 19 de setembre; 90/2012, de 19 de setembre; 110/2012, de 25 
d’octubre; 111/2012, de 25 d’octubre; 112/2012, de 25 d’octubre; 113/2012, de 25 
d’octubre, 114/2012, de 25 d’octubre i 116/2012, de 29 d’octubre, de 
reconeixement de triennis 

- 91/2012, de 21 de setembre, d’al·legacions a una subvenció 
- 93/2012, d’1 d’octubre, de remoció d’una treballadora 
- 108/2012, de 17 d’octubre, d’ordenació de tramitació de l’informe trimestral 
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- 115/2012, de 25 d’octubre, d’inici l’expedient per concertar una operació de 
tresoreria a curt termini per a l’any 2013 

- 119/2012, de 31 d’octubre, d’aprovació de la convocatòria per a la provisió de dos 
llocs de treball 

- 120/2012, de 31 d’octubre, d’aprovació dels serveis mínims 

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

- 89/2012, de 19 de setembre; 90/2012, de 19 de setembre; 110/2012, de 25 d’octubre; 
111/2012, de 25 d’octubre; 112/2012, de 25 d’octubre; 113/2012, de 25 d’octubre, 
114/2012, de 25 d’octubre i 116/2012, de 29 d’octubre, de reconeixement de triennis 

- 91/2012, de 21 de setembre, d’al·legacions a una subvenció 
- 93/2012, d’1 d’octubre, de remoció d’una treballadora 
- 108/2012, de 17 d’octubre, d’ordenació de tramitació de l’informe trimestral 
- 115/2012, de 25 d’octubre, d’inici l’expedient per concertar una operació de tresoreria a 

curt termini per a l’any 2013 
- 119/2012, de 31 d’octubre, d’aprovació de la convocatòria per a la provisió de dos llocs 

de treball 
- 120/2012, de 31 d’octubre, d’aprovació dels serveis mínims 

 
 
27. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
 

- 467/2012, de 18 de setembre i 505/2012, de 10 d'octubre, de modificació del 
pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2012 

- 471/2012, de 19 de setembre, de gratificacions  
- 475/2012, de 20 de setembre i 543/2012, de 25 d'octubre, de rescabalament de les 

despeses 
- 476/2012, de 21 de setembre; 542/2012, de 25 d'octubre; 540/2012, de 25 d'octubre 

i 541/2012, de 25 d'octubre, d’atorgament d’ajuts i d’un premi 
- 477/2012, de 21 de setembre i 490/2012, d’1 d'octubre, d’amortització i atorgament 

d’una bestreta 
- 478/2012, de 21 de setembre, d’autorització d'una segona tarda de treball 
- 481/2012, de 27 de setembre; 492/2012, de 3 d'octubre; 497/2012, de 4 d'octubre i 

523/2012, de 19 d'octubre, d’autorització de l'assistència a cursos 
- 482/2012, de 27 de setembre; 514/2012, de 17 d'octubre i 538/2012, de 23 

d'octubre, d’aprovació de la relació de propostes de despesa 
- 515/2012, de 17 d'octubre, i 547/2012, de 26 d'octubre, d’aprovació de la relació de 

factures 
- 489/2012, de 28 de setembre i 539/2012, de 23 d'octubre, de prendre coneixement 

de la diligència d'embargament 
- 491/2012, de 2 d'octubre, d’adscripció provisional d’un lloc de treball 
- 495/2012, de 3 d'octubre i 545/2012, de 26 d'octubre, d’aprovació del contingut i la 

signatura de divesos convenis 
- 521/2012, de 19 d'octubre, d’aprovació de la justificació de l’aportació econòmica 
- 544/2012, de 26 d'octubre, d’atorgament d'una excedència voluntaria 
- 554/2012, de 31 d'octubre, d’autorització i disposició d’una despesa. 
- 467/2012, de 18 de setembre i 505/2012, de 10 d'octubre, de modificació del 

pressupost general d’ingressos i despeses 

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

- 467/2012, de 18 de setembre i 505/2012, de 10 d'octubre, de modificació del 
pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2012 

- 471/2012, de 19 de setembre, de gratificacions  
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- 475/2012, de 20 de setembre i 543/2012, de 25 d'octubre, de rescabalament de les 
despeses 

- 476/2012, de 21 de setembre; 542/2012, de 25 d'octubre; 540/2012, de 25 d'octubre i 
541/2012, de 25 d'octubre, d’atorgament d’ajuts i d’un premi 

- 477/2012, de 21 de setembre i 490/2012, d’1 d'octubre, d’amortització i atorgament 
d’una bestreta 

- 478/2012, de 21 de setembre, d’autorització d'una segona tarda de treball 
- 481/2012, de 27 de setembre; 492/2012, de 3 d'octubre; 497/2012, de 4 d'octubre i 

523/2012, de 19 d'octubre, d’autorització de l'assistència a cursos 
- 482/2012, de 27 de setembre; 514/2012, de 17 d'octubre i 538/2012, de 23 d'octubre, 

d’aprovació de la relació de propostes de despesa 
- 515/2012, de 17 d'octubre, i 547/2012, de 26 d'octubre, d’aprovació de la relació de 

factures 
- 489/2012, de 28 de setembre i 539/2012, de 23 d'octubre, de prendre coneixement de 

la diligència d'embargament 
- 491/2012, de 2 d'octubre, d’adscripció provisional d’un lloc de treball 
- 495/2012, de 3 d'octubre i 545/2012, de 26 d'octubre, d’aprovació del contingut i la 

signatura de divesos convenis 
- 521/2012, de 19 d'octubre, d’aprovació de la justificació de l’aportació econòmica 
- 544/2012, de 26 d'octubre, d’atorgament d'una excedència voluntaria 
- 554/2012, de 31 d'octubre, d’autorització i disposició d’una despesa. 
- 467/2012, de 18 de setembre i 505/2012, de 10 d'octubre, de modificació del 

pressupost general d’ingressos i despeses 

 
 
28. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que 

preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials. (3r trimestre 2012) 

 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe trimestral 
sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials (3r trimestre 2012), que és el 
que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 30 de setembre de 2012, la senyora Carme Torrabadella i Vilaseca, tresorera, i 

el senyor Francesc Aragón i Sánchez, interventor, van emetre l’informe següent: 
 

“Introducció i marc legal. 

 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), determina 
en el seu article quart l'obligatorietat de les Corporacions locals d'elaboració i remissió al Ministeri 
d'Economia i Hisenda d'un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local. 
 
Els Tresorers o Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions de l’entitat local, que inclourà 
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en què s'estigui incomplint el 
termini. 
 
Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, l'informe s'ha 
de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el seu àmbit 
territorial, als de les Comunitats autònomes que, d'acord amb els seus respectius estatuts 
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d'autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden 
igualment requerir la remissió dels esmentats informes. 
 
No obstant això, també preveu altres obligacions complementàries; la primera de les quals és la 
creació d'un registre de factures en les organitzacions locals, que estarà sota la supervisió de la 
Intervenció comarcal; al Consell Comarcal del Vallès Oriental no ha estat possible la seva 
implementació fins a mitjans del mes de maig 2012, per tant la informació relativa al primer trimestres 
és inexistent i la del segon seria parcial. En aquest sentit ha estat impossible portar a terme aquesta 
obligació i no podem donar les dades contrastades entre el registre d’entrada d’una factura i el seu 
pagament o tramitació. Fins a aquest moment les factures eren registrades únicament al registre 
general del Consell, però és impossible trametre aquesta dada al programa comptable per a fer la 
comparació amb la data de pagament o tramitació. 
 
Per tant s'entén acomplerta l’obligació de tenir un registre a partir del primer trimestre de l’exercici del 
2012, i serà possible donar les dades, malgrat que parcials ja que únicament tindrem en compte les 
factures presentades amb posterioritat a la data de començament de l’aplicació de registre de 
factures. No obstant això, alguna factura tramitada amb posterioritat a aquesta data ha estat 
introduïda amb la informació corresponent i per tant la informació serà adequada, però sense que es 
pugui donar aquesta informació de forma complerta. 
 
Pel que respecta a  l'obligació establerta a l'article cinquè apartat 3 de la Llei 15/2010,de 5 de juliol, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en la que exigeix una comunicació als 
departaments per part d'Intervenció de les factures o documents corresponents no tramitats en un 
termini d'un mes des de la tramesa als departaments des del registre; no s'està complint per falta de 
personal a la Intervenció comarcal. 
 
L’òrgan de l'entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l'informe 
trimestral, una relació de les factures o documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut 
més de tres mesos des de la seva anotació en el registre d’entrada i no s’hagin tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan gestor 
l'absència de tramitació dels mateixos. 
 
La informació així obtinguda podrà ser utilitzada per les administracions receptores per l'elaboració 
d'un informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les Administracions Públiques. Cal fer les mateixes indicacions que amb la resta de informació 
vinculada al registre de factures de comptabilitat. 
 
Informe. 

 
Període de pagament 
 
Pel que fa al pagament, al Consell Comarcal del Vallès Oriental se li aplica el període de pagament 
establert amb caràcter general en la llei de lluita contra la morositat. El període legal de pagament es 
correspon amb 40 dies, quan el període legal de pagament està comprès entre l'1 de gener de 2012 i 
31 de desembre de 2012. 
 
Operacions excloses 
 
Queden fora de l'àmbit de la Llei les operacions que no estiguin basades en una relació comercial, 
com ara les que són conseqüència de la relació estatutària i de personal. 
 
Destinataris 
 
El destinatari ha de ser una empresa, quedant, per tant, excloses les que es produeixen entre el 
Consell i altres administracions, com els Ajuntaments membres i la Generalitat. 
 
Contingut de les dades 
 
El present informe hauria de considerar la totalitat de pagaments realitzats en cada trimestre natural, i 
la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de pagament. 
 
La pàgina web del Ministerio de economia y hacienda ha publicat una guia per a l’elaboració dels 
informes que les entitats locals cal que remetin al Ministeri en compliment de l’article esmentat de la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials; d’aquesta forma en 
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aquest informe s’estableix el contingut exacte i el mètode per al càlcul dels conceptes establert al 
llarg del present informe. 
 
Per altra banda per Resolució ECO/1406/2012, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de 
l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens 
locals, del Director General de Política financera, assegurances i tresor estableix una altra lectura, 
diferent en alguns aspectes a la realitzada des del Ministeri, del contingut de l’informe, el qual també 
s’adjuntarà al present informe. Aquesta resolució establia també la necessitat de comunicar al 
Departament d’Economia i Coneixement el mes posterior a cada trimestre natural l’informe d’acord 
amb la forma establerta. 
 
Termini d’aplicació 
 
El Consell Comarcal podrà realitzar els informes referits a partir de la data d’inici d’activitat del mòdul 
de comptabilitat de registre de factures, en aquest sentit és necessari entendre que la informació que 
es subministrarà no comptarà amb possibles factures que anotades al Registre general no s’hagin 
inclòs al registre de comptabilitat. 
 
També és important manifestar que el programa de comptabilitat que el Consell Comarcal posseeix té 
la capacitat suficient per a donar les dades d’acord amb els peticions realitzades per part del 
Ministerio directament mitjançant la petició de l’informe corresponent, malgrat que d’una primera 
lectura del text normatiu(Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials (LLCM) difícilment es podia presumir la concreció que finalment s’ha donat de la 
informació que calia contemplar per part del Ministerio. No s’ha pogut comprovar els càlculs realitzats 
per part del programari de comptabilitat ja que en el detall no efectua els sumatoris que expliquem 
més endavant. 
 
En relació a la informació sol·licitada per la Direcció General s’extreu directament de les dades 
anteriors. 

 
 

Per realitzar aquest informe s’han pres les dades de les factures pagades durant el trimestre de 
referència per part del Consell Comarcal que s’han comptabilitzat pel registre de factures del 
programa de comptabilitat. 
 
Així doncs, durant el tercer trimestre de l’exercici 2012 el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comptabilitzat un nombre de  407 pagaments de factures registrades per comptabilitat. 

 
Aquests pagaments es troben diferenciats d’acord amb la circular del Ministerio, en les classificacions 
sense import se suposa que no existeixen despeses i no apareixen reflectides. 
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El període mig de pagament es situa en 55 dies, presentant un període mig de pagament excedit 
de 22 dies : 

 

PMP = 
≈72.605.112,25 €*d 

= 55 d 

1.320.092,95 € 
 

PMPE = 
≈23.021.545,36 €*d 

= 22 d 

1.046.433,88 € 
 
El nombre total de pagaments que s’han realitzat en el trimestre dins el termini legal establert de 40 
dies són 140, d’import total de 273.659,07 €, representant un 20,73 % del total de pagaments.  

 
La resta de pagaments, 267, s’han realitzat fora del termini legal establert, d’import total de 
1.046.433,88 €, representant un 79,27 % del total de pagaments. 

 
A partir d’aquests imports base que apareixen en el llistat de l’informe realitzat per part del programa 
informàtic de comptabilitat podem deduir els imports del sumatori dels imports de les factures 
pagades, total i excedit, pels dies que s’han pagat i pels dies que s’han pagat fora de termini, 
respectivament. 
 
D’acord amb les indicacions de la Direcció General de Política financera, assegurances i tresor, 
establertes a la resolució ECO/1406/2012, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de 
l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens 
locals, les dades dels pagaments del tercer trimestre de l’exercici són: 
 

  Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 140 273.659,07 20,73 

Resta de pagaments 267 1.046.433,88 79,27 

Pagaments totals dins del trimestre 407 1.320.092,95   

Obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini legal 
a la data de tancament del trimestre natural 14 70.604,57   

 

Factures pendents de pagament a data 30/09/2012  

 

 
 
Per realitzar aquest informe s’han pres les dades de les factures pendents de pagament a la data de 
finalització del trimestre de referència del Consell Comarcal, que s’han comptabilitzat pel registre de 
factures del programa de comptabilitat.  
 
Així doncs, durant el tercer trimestre de l’exercici 2012 el consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comptabilitzat un nombre de 44 factures pendents de pagament pel registre de factures al final del 

període.  
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Aquests pagaments pendents es troben diferenciats d’acord amb la circular del Ministerio, en les 
classificacions sense import se suposa que no existeixen despeses i no apareixen reflectides. 
 
El període mig del pendent de pagament es situa en 99 dies, presentant un període mig de 
pendent de pagament excedit de 86 dies : 

 

PMPP = 
≈ 6.989.852,43 €*d 

= 99 d 96.374,47 € 
 

 

PMPPE = 
≈ 8.288.204,42  €*d 

= 86 d 

70.604,57 € 
 
El nombre total de factures pendents de pagament a final del trimestre que es troben dins el 
termini legal establert de 40 dies són 30, d’import total de  25.769,44 €, representant un 26,74 % 

del total de les factures pendents de pagament.  
 
La resta de factures pendents de pagament a final del trimestre, 14 es troben fora del termini legal 
establert, d’import total de 70.604,57 €, representant un 73.26 % del total del import de les factures 

pendents de pagament. 
 

Interessos de demora pagats en el trimestre  

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental no ha satisfet i/o pagat cap import en concepte d’interessos 
de demora pel període excedit entre el dia de pagament i el dia legalment establert. 
 

Factures/documents/operacions a final de trimestre amb mes de 90 dies des de la seva anotació en 
el registre  

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental no contempla durant el primer trimestre cap 
operació/document justificatiu/factura a final del trimestre amb mes de 90 dies des de la seva 
anotació en el registre sense haver iniciat la seva tramitació.” 

 
2. El 17 d’octubre de 2012, el president mitjançant Decret 108/2012, va ordenar al 

senyor al senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental que tramiti l’informe 
trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials del 
tercer trimestre de l’any 2012, emès per la tresorera i l’interventor de 30 de 
setembre de 2012 i que la informació pressupostària, comptable i financera relativa 
a aquest ens, que consta a l’informe compta amb el vist i plau de l’interventor. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 

29 de desembre, pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, estableix que els tresorers o, en el seu defecte, interventors 
de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos en la Llei per el pagament de les obligacions de 
cada entitat local, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les 
obligacions pendents en les que s’estigui incomplint. 
 

2. L’article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, estableix que sense perjudici de la seva possible 
presentació i debat en el Ple de la corporació local, aquest informe haurà de 
remetre’s, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri de Economia i Hisenda i, 
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en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, amb 
arreglament als seus respectius estatuts d’autonomia, tinguin atribuïda la tutela 
financera de les entitats locals. Aquests òrgans podran igualment requerir la 
remissió dels esmentats informes. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment 
dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials del tercer trimestre de l’any 2012, emès per la 
tresorera i l’interventor de 30 de setembre de 2012.” 
 
 
29. Dictamen de donar de baixa drets reconeguts. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 21 de novembre de 2012, que 
és el que segueix: 
 
 

“RELACIÓ DE FETS  
 

1. El 13 de novembre de 2012, l’interventor del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
va emetre l’informe següent: 

 
“Fets 
 
1. El 14 de maig de 2012 l’interventor del Consell Comarcal del Vallès Oriental va emetre 

l’informe sobre la liquidació del Pressupost de l’exercici 2011. En l’apartat 3 Assentaments 
previs al tancament diu el següent:  

 
“En relació als assentaments previstos a l’Ordre EHA/ 4041 /2004, de 23 de novembre, per 
al tancament del pressupost, regles 52 i 53, i 56 a 75, cal establir els següents: 

 
a. En relació als moviments per immobilitzat s’han realitzat les amortitzacions d’acord 

amb el sistema establert a altres exercicis, però sense que l’inventari de comptabilitat 
estigui realment adequat a la realitat, caldrà en el proper exercici efectuar una revisió 
important sobre els imports que consten amb la intenció de revisar els imports que 
consten, l’amortització d’aquest exercici s’ha valorat en un import de 414.015,47 € 
d’acord amb el llistat adjunt, com a annex 1. 

b. No s’han portat a terme la requalificació temporal de dèbits i crèdits de llarg termini 
per a establir els saldos que cal que passin a curt termini segons s’estableix a la 
Regla 72 de l’Ordre EHA/ 4041 /2004, de 23 de novembre, ja que el consell no 
presenta deutes a llarg termini per endeutament. 

c. En relació al dubtós cobrament, s’ha establert una provisió d’acord amb la previsió de 
l'article 41 de les bases d'execució del pressupost per al 2011, que marca que 
s’incloguin tots els ingressos que tenen una antiguitat major d’un any, excepte quan 
les característiques especials del dret o del deutor justifiquin una altra consideració. 
 

 Pel que afecta als ingressos tributaris s’aplica estrictament aquest article, i pel que 
afecta als ingressos per subvencions i transferències de corrent i capital s’ha tingut en 
compte únicament els d’antiguitat superior a dos anys, ja que una vegada comprovat 
el llistat es pot comprovar que poden existir problemes en la certesa dels ingressos, 
segons detall adjunt es llisten els imports corresponents  

 
L’import total establert és de 91.698,03 €. 
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1. El pendent de cobrament d’exercicis tancats fins a l’any 2009 del capítol 1 a 3 

ascendeix a un import total 35.003,97 € segons el detall següent: 
 

Exer. Org. Econ. Descripció
Saldos drets 

contret previ
Rectificacions

Drets pendents 

de cobrament
recaptació

Drets pendents 

de cobrament

2002 1 3291301 ORD. FISCAL 1: TAXA AVALUACIÓ AMBIENTAL 1.032,02 0,00 1.032,02 0,00 1.032,02

2003 1 3291301 ORD. FISCAL 1: TAXA AVALUACIÓ AMBIENTAL 1.153,50 0,00 1.153,50 0,00 1.153,50

2004 1 319 Altres taxes per prestació de serveis de 2.195,98 0,00 2.195,98 1.020,61 1.175,37

2005 1 319 Altres taxes per prestació de serveis de 755,10 -0,01 755,09 26,25 728,84

2005 1 3490703 PREUS PÚBLICS: LLIBRES 12,13 0,00 12,13 0,00 12,13

2007 1 319 Altres taxes per prestació de serveis de 2.700,09 0,00 2.700,09 885,74 1.814,35

2008 1 3291301 ORD. FISCAL 1: TAXA AVALUACIÓ AMBIENTAL 5.114,69 0,00 5.114,69 1.026,29 4.088,40

2008 1 3291305 ORD. FISCAL 5: CAD ADOPCIÓ ANIMALS DOMÈS 1.809,80 -806,18 1.003,62 140,89 862,73

2008 1 3291306 ORD. FISCAL 6: CAD CAPTURA, RECOLLIDA, A 577,51 -292,78 284,73 161,98 122,75

2009 1 3291301 ORD. FISCAL 1: TAXA AVALUACIÓ AMBIENTAL 9.870,42 0,00 9.870,42 3.517,47 6.352,95

2009 1 3291305 ORD. FISCAL 5: CAD ADOPCIÓ ANIMALS DOMÈS 3.775,28 -962,45 2.812,83 485,02 2.327,81

2009 1 3291306 ORD. FISCAL 6: CAD CAPTURA, RECOLLIDA, A 1.206,44 -157,14 1.049,30 228,86 820,44

2009 1 3291308 ORD. FISCAL 8: CAD CESSIÓ VOLUNT`RIA ANI 629,40 0,00 629,40 205,36 424,04

2010 1 3291301 ORD. FISCAL 1: TAXA AVALUACIÓ AMBIENTAL 32.220,75 0,00 32.220,75 28.510,11 3.710,64

2010 1 3291303 ORD. FISCAL 3: EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMIN 979,09 0,00 979,09 905,94 73,15

2010 1 3291305 ORD. FISCAL 5: CAD ADOPCIÓ ANIMALS DOMÈS 18.560,90 -1.750,96 16.809,94 11.747,03 5.062,91

2010 1 3291306 ORD. FISCAL 6: CAD CAPTURA, RECOLLIDA, A 9.773,87 -772,47 9.001,40 4.374,16 4.627,24

2010 1 3291307 ORD. FISCAL 7: CAD CREACIÓ COLÒNIES FELI 3.403,83 -95,61 3.308,22 3.008,22 300,00

2010 1 3291308 ORD. FISCAL 8: CAD CESSIÓ VOLUNT`RIA ANI 943,87 -314,70 629,17 314,47 314,70

SUMES TOTAL 96.714,67 €         5.152,30 €-           91.562,37 €         56.558,40 €         35.003,97 €          
 

El Consell Comarcal te delegat a l’Organisme autònom de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. A data d’avui està pendent d’aprovar el compte gestió 
recaptatòria de l’exercici 2011. 

 
2. El pendent de cobrament d’exercicis tancats fins a l’any 2008 del capítol 4 a 7 

ascendeix a un import total 56.694,06 € segons el detall següent: 
 

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica (seguit))

Exer. Econ. Descripció
Saldos drets 

contret previ
Rectificacions

Drets pendents 

de cobrament
Recaptació

Drets pendents 

de cobrament

1999 4800006 CAMPANYA ESCOLES DE MUSICA DE CUBA 1.051,77 0,00 1.051,77 0,00 1.051,77

2004 4500212 ASC: CENTRES OCUPACIONALS PER A PERSONES 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

2006 4500211 ASC: ATENCIÓ URGÈNCIES SOCIALS PER A DON 404,11 0,00 404,11 0,00 404,11

2006 4503003 ED: CURS ESCOLAR 2009-2010 GESTIÓ 30,09 0,00 30,09 0,00 30,09

2006 4610016 DI: INTERREG IIIA: GUIA CONJUNTA ARETESA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

2007 4610044 DI: DONA EN EL MON AGRARI I RURAL 7.125,45 0,00 7.125,45 0,00 7.125,45

2007 4610046 DI: AGROMERCATS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

2007 4620034 CPGR: CONVENI FINANÇAMENT PLA COMARCAL 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00

2008 7508042 PUOSC CCVO 4.450,53 0,00 4.450,53 0,00 4.450,53

2009 45001 Altres transferències incondicionades. 10.817,22 0,00 10.817,22 5.408,11 5.409,11

2009 4500207 ASC: LISMIVO 35.750,00 -29.899,90 5.850,10 0,00 5.850,10

2009 4620020 AJ: APORTACIO CURS ESCOLAR 205,18 0,00 205,18 0,00 205,18

2009 4800001 FAMÍLIES: TRANSPORT CURSOS 09-10  I  10- 3.717,72 0,00 3.717,72 0,00 3.717,72

SUMES TOTALS 92.002,07 -29.899,90 62.102,17 5.408,11 56.694,06  
 

 1999/4800006 Campanya Escoles de Música de Cuba: Correspon al Projecte 
de Música Solidaria i el deutor és el Centre Cultural de Vilanova. 

 2004/4500212 Mediació Familiar: Correspon a l’expedient 8/75/2004 per al 
finançament de part del projecte d’orientació i mediació familiar segons el 
conveni de col·laboració signat el 17/12/2003 entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales i la Comunitat Autònoma de Catalunya per un import de 
8.000,00 euros. No es coneix la manca de justificació, per l’antiguitat de la 
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subvenció indica l’absència de coherència, caldrà revisar l’expedient i consultar 
amb la Generalitat. 

 2006/4500211 BS: Urgències socials per a dones. L’any 2006 es va reconèixer 
el dret de 8.063,96 euros d’acord amb la justificació enviada i el 30 de gener de 
2007 el Departament va transferir l’import de 7.659,85 euros.  El saldo 404,11 
correspon a part no acceptada de la subvenció justificada. 

 2006/4503003 ED: Curs escolar 2009-2011 Gestió. El saldo 30,09 euros 
correspon a la part no acceptada de la subvenció justificada. 

 2006/4610046 DI: Agromercats. L’any 2006 es va reconèixer el dret de 
10.000,00 euros per l’Agromercat de Mollet del Vallès d’acord amb la 
justificació econòmica presentada. El 26 de novembre de 2007 la Diputació de 
Barcelona fa un ingrés de 40.000,00 euros, dels qual 10.000,00 corresponen al 
Conveni de l’Agromercat de Mollet, per error no es captura el dret pendent de 
cobrar i es comptabilitza l’ingrés directa. 

 2007/4610044 DI: dona en el mon agrari i rural. El mes de juny es va justificar 
la subvencio Creació d’una xarxa de dones del sector agroalimentari al Vallès 
Oriental. A data d’avui el Consell Comarcal no ha rebut cap ingrés per aquesta 
subvenció.  

 2007/4610046 DI: Agromercats. L’any 2007 es va reconèixer el dret de 
10.000,00 euros per l’Agromercat de Sant Celoni d’acord amb la justificació 
econòmica presentada. El 26 de novembre de 2007 la Diputació de Barcelona 
fa un ingrés de 40.000,00 euros, dels qual 10.000,00 corresponen al Conveni 
de l’Agromercat de Sant Celoni, per error no es captura el dret pendent de 
cobrar i es comptabilitza l’ingrés directa. 

 2007/4620034 CPGR: Conveni finançament Pla comarcal. El 22 de gener de 
2008 El Consell Comarcal va trametre al Consorci per a la Gestió de Residus 
del Vallès Oriental la còpia compulsada de la factura del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya per un import total de 1800 euros. A data d’avui resta 
pendent de cobrar l’import de 450,00 euros. 

 200/7508042 GO: PUOSC CCVO. Correspon a l’obra condicionament de dos 
trams del vial d’enllaç entre els municipis de bigues i Riells i Santa Eulàlia de 
Ronçana pel Barri de la Font del Bou. Aquesta obra és va adjudicar per un 
import total de 389.785,00 euros, sent el total de les certificacions aprovades 
de 385.334,99 euros. L’import de 4.450,54 euros correspon a la part de l’obra 
no executada i per tan no subvencionada. 

 
d. No s’han realitzat altres provisions per riscos i despeses o correctores de valor, ja que 

pel principi d’importància relativa aquesta previsió seria poc considerable i, en tot cas, 
atesa la nota referida al patrimoni, aquesta dotació no tindria gran rellevància.  

e. No s’ha establert l’assentament conduent a aplicar el resultat positiu acumulat de 
diferents exercicis al compte de patrimoni, però el saldo negatiu de l’any 2010 s’ha 
aplicat al compte de resultats d’altres exercicis, el qual encara suposa un increment 
d’aquest import.  

f. Pel principi d’importància relativa d’acord amb el que estableix la regla 67 de l’Ordre 
EHA/ 4041 /2004, de 23 de novembre, no s’han comptabilitzat els ingressos i 
despeses avançats, així com tampoc els diferits o a repercutir en diferents exercicis.” 

 
2. El 21 de maig de 2012 mitjançant Decret de Gerència s’aprova la liquidació del pressupost 

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

 
Fonaments de dret 
 
1. L’objectiu de l’expedient és determinar la situació dels drets integrats en l’agrupació de 

pressupostos tancats, pendents de cobrament i reconeguts en exercicis anteriors que, per 
diferents motius, s’han de depurar i donar de baixa. Aquest expedient pot servir com a 
document comptable justificatiu de les anotacions comptables corresponents. L’objectiu 
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final és ajustar la comptabilitat municipal a la realitat dels drets pendents de cobrament i 
contribuir, així, a donar una imatge fidel de la situació financera de l’Ajuntament. 

 
2. Anàlisi dels motius que justifiquen les baixes de drets pendents de cobrament reconeguts 

en exercicis anteriors: 

 
a/ Modificació del saldo de drets reconeguts per error material en les anotacions 
comptables. En compliment de les regles 188, 1r. de la Instrucció de comptabilitat per a  
l’Administració local (ordre Ministerio de Economía y Hacienda, de 17 de julio de 1990) , la 
causa i les circumstàncies que van motivar l’error són les següents: 

 

Exercici C. Econòmica Doc. Acred. Nom tercer 
  Import. Dret 
(Eur)  

  Saldo 
Dret.(Eur)  

2009 4620020 P0820100F AJ. DE SANT CELONI        205,18 €       205,18 €  

 
5200000 G08169815 CATALUNYA CAIXA            0,03 €           0,03 €  

2010 4800001 AMPA IES LAU AMPA IES LAURO        205,40 €       205,40 €  

  
AMPA IES VI AMPA IES VILAMAJOR   18.794,10 €       924,30 €  

  
G58231168 AMPA ESCOLA FONTMARTINA        602,35 €       602,35 €  

  
P0802300D AJ. DE BIGUES I RIELLS            4,64 €           4,64 €  

  
P0820100F AJ. DE SANT CELONI        386,58 €       386,58 €  

Total general 
  

  20.198,28 €    2.328,48 €  

 
 Ajuntament de Sant Celoni 

No es va procedir al finalitzar el curs escolar 2009-2010 la regularització de les baixes 
del transport escolar per un import de 205,18 euros. 
No es va procedir al finalitzar el curs escolar 2010-2011 la regularització de les baixes 
del transport escolar per un import de 386,58 euros. 

 Caixa Catalunya 
Error de càlcul en el total d’interessos per un import 0,03 euros. 

 AMPA IES LAURO 
No es va procedir al finalitzar el curs escolar 2009-2010 la regularització de les baixes 
del transport escolar per un import de 205,40 euros. 

 AMPA IES VILAMAJOR 
No es va procedir al finalitzar el curs escolar 2009-2010 la regularització de les baixes 
del transport escolar per un import de 924,30 euros. 

 AMPA IES FONTMARTINA 
No es va procedir al finalitzar el curs escolar 2009-2010 la regularització de les baixes 
del transport escolar per un import de 410,80 euros. 
No es va procedir al finalitzar el curs escolar 2010-2011 la regularització de les baixes 
del transport escolar per un import de 191,55 euros. 

 Ajuntament de Bigues i Riells 
No es va aplicar en aquest document comptable l’aportació dels Germans Ubeda. 

 
b/ Prescripció de drets reconeguts en exercicis anteriors. Aquesta matèria està regulada en 
els article 66 i 67 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària,  on es 
determinen els terminis de prescripció dels drets i el seu còmput, així prescriurà als quatre 
anys el dret de l’Administració per determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna 
liquidació  i el dret de l’Administració per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats 
des de el dia següent a la data de finalització del termini de pagament en període voluntari. 
En aplicació de la legislació assenyalada s’han de fer les següents consideracions sobre la 
prescripció d’ofici, de drets reconeguts o liquidats: 

 

Exercici 
C. 
Econòmica Doc. Acred. Nom tercer 

  Import. Dret 
(Eur)  

  Saldo 
Dret.(Eur)  

1999 4800006 CENTRE CULTU CENTRE CULTURAL DE VILANOVA     1.051,77 €      1.051,77 €  

2002 3291301 366 JOVERSA        198,31 €         198,31 €  
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384 DELIBER, SL        219,34 €         219,34 €  

  
439 ATEFA, SL        198,31 €         198,31 €  

  
398 I 400 NORTENE ESPAÑA, SA        196,72 €         196,72 €  

  
EXP. 474 JULIO NUÑEZ ESTEBAN I MARTA VALLS COMPTE        219,34 €         219,34 €  

2003 3291301 EXP 03/91 BCN PECUARIAS, SL        181,26 €         181,26 €  

  
EXP. 03/146 PROFACO 2000, SL        127,79 €         127,79 €  

  
EXP. 03/158 DISTRIBUCIONS        356,40 €         356,40 €  

  
EXP. 03/2 INDOMODUL, SL        203,67 €         203,67 €  

  
EXP. 03/4 MUEBLE AUXILIAR DEL VALLÈS, SL        284,38 €         284,38 €  

2004 4500212 BENESTAR DEP. DE BENESTAR I FAMILIA     8.000,00 €      8.000,00 €  

2005 319 P5800016G ORGT ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA         728,84 €         728,84 €  

 
3490703 B08503583 EDITORIAL AVENÇ, SL          12,13 €           12,13 €  

2006 4500211 BENESTAR DEP. DE BENESTAR I FAMILIA        404,11 €         404,11 €  

 
4503003 EDUCACIO DEP. D'ENSENYAMENT          30,09 €           30,09 €  

 
4610016 P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA   10.000,00 €    10.000,00 €  

2007 4610044 P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA     7.125,45 €      7.125,45 €  

 
4610046 P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA   10.000,00 €    10.000,00 €  

 
4620034 P5809509B CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL        450,00 €         450,00 €  

Total general 
  

  39.987,91 €    39.987,91 €  

 
 
c/ Baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors de l’obra 200/7508042 GO: PUOSC 
CCVO. Correspon a l’obra condicionament de dos trams del vial d’enllaç entre els 
municipis de bigues i Riells i Santa Eulàlia de Ronçana pel Barri de la Font del Bou. 
Aquesta obra és va adjudicar per un import total de 389.785,00 euros, sent el total de les 
certificacions aprovades de 385.334,99 euros. L’import de 4.450,54 euros correspon a la 
part de l’obra no executada i per tan no subvencionada. 

 

Exercic
i 

C. 
Econòmic
a Doc. Acred. Nom tercer 

  Import. Dret 
(Eur)  

  Saldo 
Dret.(Eur)  

2008 7508042 GOVERNACI 

DEP. DE GOVERNACIO I ADMINISTRACIONS 
PUBLIQUES      4.450,53 €     4.450,53 €  

Total general 
  

     4.450,53 €     4.450,53 €  

 
3. La competència s’atribueix al Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que 

estableix 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.  

 
Conclusions 
 
Informo favorablement sobre la baixa de drets reconeguts d’exercicis anteriors per import de 
46.766,92 euros,  el detall del qual figura en l’annex de l’informe. 
 

Exercici 
C. 
Econòmica Doc. Acred. Nom tercer 

  Saldo 
Dret.(Eur)  

1999 4800006 CENTRE CULTU CENTRE CULTURAL DE VILANOVA      1.051,77 €  

2002 3291301 366 JOVERSA         198,31 €  

  
384 DELIBER, SL         219,34 €  

  
439 ATEFA, SL         198,31 €  

  
398 I 400 NORTENE ESPAÑA, SA         196,72 €  

  
EXP. 474 JULIO NUÑEZ ESTEBAN I MARTA VALLS COMPTE         219,34 €  

2003 3291301 EXP 03/91 BCN PECUARIAS, SL         181,26 €  

  
EXP. 03/146 PROFACO 2000, SL         127,79 €  

  
EXP. 03/158 DISTRIBUCIONS         356,40 €  



134 

  
EXP. 03/2 INDOMODUL, SL         203,67 €  

  
EXP. 03/4 MUEBLE AUXILIAR DEL VALLÈS, SL         284,38 €  

2004 4500212 BENESTAR DEP. DE BENESTAR I FAMILIA      8.000,00 €  

2005 319 P5800016G ORGT ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA          728,84 €  

 
3490703 B08503583 EDITORIAL AVENÇ, SL           12,13 €  

2006 4500211 BENESTAR DEP. DE BENESTAR I FAMILIA         404,11 €  

 
4503003 EDUCACIO DEP. D'ENSENYAMENT           30,09 €  

 
4610016 P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA    10.000,00 €  

2007 4610044 P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA      7.125,45 €  

 
4610046 P0800000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA    10.000,00 €  

 
4620034 P5809509B CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL         450,00 €  

2008 7508042 GOVERNACI 
DEP. DE GOVERNACIO I ADMINISTRACIONS 
PUBLIQUES      4.450,53 €  

2009 4620020 P0820100F AJ. DE SANT CELONI         205,18 €  

 
5200000 G08169815 CATALUNYA CAIXA             0,03 €  

2010 4800001 AMPA IES LAU AMPA IES LAURO         205,40 €  

  
AMPA IES VI AMPA IES VILAMAJOR         924,30 €  

  
G58231168 AMPA ESCOLA FONTMARTINA         602,35 €  

  
P0802300D AJ. DE BIGUES I RIELLS             4,64 €  

  
P0820100F AJ. DE SANT CELONI         386,58 €  

Total general 
  

   46.766,92 € “ 

 
2. El 21 de novembre 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. Els articles 66 i 67 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària pel 

que fa als terminis de prescripció dels drets i el seu còmput. 
 

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 donar de baixa de drets reconeguts d’exercicis anteriors 
per import de 46.766,92 euros,  el detall que figura a l’informe emès per l’interventor 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental el 13 de novembre de 2012, que es transcriu 
a la relació de fets.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
30. Dictamen de delegació de competències de recaptació dels ingressos de dret 

públic a la Diputació de Barcelona. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 21 de novembre de 2012, que 
és el que segueix: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 de desembre de 2011, la Comissió de Govern va aprovar les ordenances 

següents: 
 

- Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de 
transport  adaptat. 

- Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de 
transporta escolar. 

 
2. El 21 de novembre de 2012, es preveu l’aprovació per la Comissió de Govern de 

la nova ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de 
transport adaptat. 
 

3. El Consell Comarcal amb anterioritat ha delegat altres facultats de recaptació 
d’ingressos de dret públic locals a la Diputació de Barcelona, mitjançant l’adopció 
dels corresponents acords plenaris. 
 

4. L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i el Consell Comarcal, així 
com entre aquestes entitats i els ciutadans interessats, han fet palesa la 
importància que per al procediment tributari té la seguretat de què l’òrgan actuant 
sigui el competent, fet que aconsella la major clarificació possible pel que fa 
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’ens delegat.  

 
També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient 
precisar amb el màxim rigor les facultats que una entitat local hagi delegat en l’ens 
supramunicipal. 
 
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de 
competències que exerceix la Diputació de Barcelona de recaptació de determinats 
ingressos de dret públic d’aquest Consell Comarcal a altres ingressos de dret 
públic que s’enumeren a la part resolutiva i, alhora, regular l’exercici de la 
delegació i les facultats que es reserva el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
5. El 12 de novembre de 2012, el secretari accidental del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, senyor Jordi Vendrell i Ros, ha emès l’informe preceptiu que 
consta a l’expedient. 

 
6. El 21 de novembre 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 20 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLHL) disposa que les entitats locals 
poden establir taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local, així com per la prestació de serveis públics o la realització d’activitats 
administratives de competència local que es refereixin de manera particular als 
subjectes passius, els afectin o els beneficiïn. 

 
2. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local (LBRL), disposa que és competència de les entitats locals la gestió, 
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recaptació i inspecció dels seus tributs propis, sens perjudici de les delegacions 
que puguin atorgar a favor de les entitats locals d’àmbit superior o de les 
respectives comunitats autònomes o amb l’Estat, d’acord amb el què estableixi la 
legislació estatal. 

 
En el mateix sentit, l’article 8.b) del Reglament general de recaptació, aprovat pel 
Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, estableix que la gestió recaptatòria de les 
entitats locals pot ser exercida per elles mateixes o per altres ens territorials a la 
demarcació dels quals pertanyin, amb els que s’hagi formalitzat el conveni 
corresponent o en els què s’hagi delegat aquesta facultat. 

 
La complexitat que la realització d'aquestes tasques comporta, i també, la seva 
rellevància dins del més ample àmbit de la hisenda local, aconsella en el moment 
present, la utilització de fórmules que permetin una eficaç i adequada execució i 
exercici de les potestats de gestió i recaptació esmentades, dins dels sistemes que 
per a aquest fi preveu la normativa local aplicable. 
 

3. L’article 7 del TRLHL estableix que de conformitat amb el què disposa l’article 
106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, les 
entitats locals podran delegar en la comunitat autònoma o en altres entitats locals 
en que tinguin integrat el seu territori, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació tributàries. 
 
Aquest mateix article disposa que l’acord que adopti el Ple de la corporació ha de 
fixar l’abast i contingut de la delegació i es publicarà, un cop acceptada per l’òrgan 
corresponent de govern, referit sempre al Ple, en el cas d’entitats locals en quin 
territori estiguin integrades en els butlletins oficials de la província i de la comunitat 
autònoma, per a coneixement general. 
 
Les facultats delegades seran exercides per l’òrgan de l’entitat delegada que 
procedeixi de conformitat a les normes internes de distribució de competències 
pròpies d’aquesta entitat. 

 
4. La Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de 

l’ordre social va complementar i perfeccionar la regulació de l’exercici de les 
funcions delegades en l’àmbit de la gestió, la inspecció i la recaptació dels 
ingressos locals, aclarint que són delegables les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de la totalitat dels ingressos de dret públic, tinguin o no 
naturalesa tributària. 
 

5. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, disposa que les administracions 
públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les 
competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que 
estableix la normativa sectorial aplicable.  

 
6. L’article 8.4 del TRLHL disposa que les entitats que hagin establert fórmules de 

col·laboració amb entitats locals per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
dels tributs i altres ingressos de dret públic propis d’aquestes entitats locals, 
podran desenvolupar aquesta activitat col·laboradora en tot el seu àmbit territorial i 
fins i tot en el d’altres entitats locals amb les que no hagin establert cap fórmula de 
col·laboració.  
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7. L’article 5 dels estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, aprovats pel Ple de la Diputació el 30 de juny de 1988, i les diverses 
modificacions posteriors, estableix que les competències i finalitats de l’Organisme 
de Gestió Tributària són, entre d’altres: 

 
- La pràctica de liquidacions per a determinar els deutes tributaris i altres actes de 

gestió que hagin estat delegats en l’Organisme. 
- La recaptació en període voluntari i en via de constrenyiment de tota mena de 

tributs, a més d’altres ingressos de dret públic de les entitats locals de la província 
de Barcelona. 

- La recaptació dels recursos d’altres ens de dret públic dins de l’àmbit de la 
província de Barcelona. 

- La realització de tasques d’inspecció dels tributs locals, en règim de delegació de 
funcions, o de col·laboració interadmnistrativa. 

- La prestació de qualsevol altra activitat o servei connex, derivat o necessari per a la 
millor efectivitat dels anteriors. 

 
8. Els articles 47.2.h) de la LBRL, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de 

desembre, i 114.3.e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC), aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, estableixen que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació per a l'adopció d'acords en les 
matèries següents:… Transferència de funcions o activitats a altres 
administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encomanes 
de gestió realitzades per altres Administracions, excepte que per llei s’imposin 
obligatòriament.  
 

9. 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. 

 
10. 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, estableix que 
correspon al ple exercir les altres atribucions que expressament li assignen les 
lleis i aquelles que la legislació vigent assigna a la comarca i no atribueix a altres 
òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple del Consell Comarcal que acordi:  
 
1. Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de 

Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquest Consell Comarcal, les 
competències de recaptació dels ingressos de dret públic que a continuació 
s'especifiquen: 
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I.- Preu públic per a la prestació del servei de transport escolar i Preu públic 
per a la prestació del servei de transport adaptat. 
 
Les funcions que en relació a la recaptació de preus públics es deleguen són: 
 
· Notificar la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent del Consell 

Comarcal 
· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
2. Reservar la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma 

expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la recaptació 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
 

3. Convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, la 
realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres conceptes 
diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als criteris emanats per 
la Junta de Govern de l'ORGT. 
 

4. La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord 
es regeix per les següents regles: 

 
Regla primera. La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos anys a 
comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per 
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de 
donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els tràmits 
i les mesures en general, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general 
tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en 
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de 
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els Estatuts 
de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals 
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
 
Per la seva banda, el Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà emanar instruccions 
tècniques de caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
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Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica 
per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la prestació del servei 
objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització 
d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança fiscal que 
estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per 
l’ORGT al Consell Comarcal es regiran per les normes següents: 

 
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada concepte 

d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT al Consell Comarcal de 
forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels diversos 

conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts 
aprovades a dins el període quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries 
per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de 
comptabilitat de les corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació del Consell 

Comarcal, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió del 
període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute, 
al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  

 
Regla sisena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la 
recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes al Consell Comarcal de la gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general de 
recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla setena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als òrgans 
recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació voluntària de la 
delegació realitzada pel Consell Comarcal, les obligacions següents: 
 

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la 
gestió de la recaptació executiva.  

b. Establir les vies d'informació continuada al Consell Comarcal, a fi que pugui tenir 
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  

e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte 
anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota 
l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.  

 
Regla vuitena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió Tributària, 
durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents: 
 

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  

b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 
constrenyiment, degudament justificades.  

c. Percepció del Consell Comarcal de les costes que origina el procediment executiu, 
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades pel Consell Comarcal. 

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.  
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e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de 
Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti el Consell   Comarcal per a l’exercici de les competències 
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un local 
propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme 
de Gestió Tributària pugui convenir amb el Consell Comarcal per la utilització de les 
dependències municipals.    

 
Regla novena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per 
donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció 
de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les 
especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació 
de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i 
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de 
documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb 
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents generats 
per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de suport 
electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la normativa 
d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, 
Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 
 
Regla desena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 
següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord 

amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

 
5. Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, 

per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop 
acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, 
juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, 
també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.”  

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
31. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de la taxa 

d’avaluació ambiental. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 21 de novembre de 2012, que 
és el que segueix: 
 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 

1. Les comarques poden establir taxes, de conformitat amb allò que es preveu en les 
respectives normes de creació i en el termes establerts a l’article 152.1 del Text 
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refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

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

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

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

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

 
4. Per a l’any 2013, s’escau la proposta de revisió de les ordenances fiscals amb la 

variació de l’índex de preus del consum. Prenent com a referència la variació 
interanual de setembre de 2011 fins setembre de 2012 a Espanya, l’increment de 
l’IPC és del 3,4%. 

 
5. El 16 d’octubre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 

Ambient i Territori ha emès l’informe següent: 
 
El Consell Comarcal té establert el servei d’avaluació ambiental d’activitats d’acord amb la normativa 
reguladora de la intervenció ambiental d’activitats (Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats; Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental, en la mesura que segueixi essent d’aplicació transitòriament; Llei 4/2004, 
d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que 
estableix la Llei 3/1998; així com llurs reglaments i l’altra normativa que les desenvolupa). 
 
En aquest sentit, la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental és l’òrgan ambiental del Consell 
Comarcal que s’encarrega d’emetre els informes i avaluacions ambientals relatius a la tramitació de 
les llicències ambientals.  
 
Actualment el Consell Comarcal té aprovada l’Ordenança fiscal núm. 1/2012, reguladora de la taxa 
d’avaluació ambiental (BOP de 12 de desembre de 2011), el fet imposable de la qual és l’activitat 
administrativa desenvolupada pel Consell Comarcal amb motiu de la tramitació, a instància de part, 
dels expedients d’avaluació ambiental de competència del Consell Comarcal. 
 
Per a l’any 2013, s’escau la revisió d’aquesta taxa d'acord amb la variació de l'índex de preus de 
consum (IPC). Prenent com a referència la variació interanual fins al setembre de 2012 a Espanya, 
resulta que l'increment de l'IPC ha estat del 3,4%. 
 
En conseqüència, es proposa revisar la taxa per a les activitats d’avaluació ambiental per al 2013 
introduint en la taxa vigent les modificacions següents: 
 
1. Tram fix 

 
Tram fix de la taxa per cada sol·licitud: 277,64 euros 
 
2. Tram variable 

 

Tipus d’activitat 
Cost unitari 
(euros/unitat) 

Instal·lacions del ram de l'energia, radiocomunicació o dipòsits de residus 778,18 euros 

Establiments recreatius 0,62 €/m
2
 

Camps de golf, càmpings i similars 194,55 €/ha 

Distribució o venda de carburants 7,79 €/m
3
 

Activitats ramaderes 4,45 €/URP 

Establiments industrials o tallers de reparació 0,28 €/m
2
 

Establiments hotelers 0,05 €/m
2
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Establiments sanitaris 0,08 €/m
2
 

Resta d'establiments 0,17 €/m
2
 

 
6. El 24 d’octubre de 2012, el Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental ha informat 

favorablement l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de la taxa d’avaluació 
ambiental. 

 
7. El 12 de novembre de 2012, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès informe en referència amb la 
tramitació i l’aprovació de l’expedient administratiu relatiu a l’aprovació de les 
ordenances fiscals i per a l’exercici 2013, d’acord amb l’article 173 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre. 

 
8. El 21 de novembre 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. Els articles 89 i 90 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

actuacions d’avaluació ambiental, en l’article 4 en el sentit següent: 
 
On diu: 
 

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

2. Tram variable 

Tipus d’activitat 
Cost unitari

1
 

(euros/unitat) 

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

Establiments recreatius 0,60 €/m
2
 

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

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

Activitats ramaderes 4,30 €/URP 

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

Establiments hotelers 0,05 €/m
2
 

Establiments sanitaris 0,08 €/m
2
 

Resta d'establiments 0,16 €/m
2
 

 
Regles d’aplicació: 

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

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

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

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

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

 
Ha de dir: 
 
1. Tram fix 
Tram fix de la taxa per cada sol·licitud: 277,64 euros 
 
2. Tram variable 

Tipus d’activitat 
Cost unitari 
(euros/unitat) 

Instal·lacions del ram de l'energia, radiocomunicació o dipòsits de residus 778,18 euros 

Establiments recreatius 0,62 €/m
2
 

Camps de golf, càmpings i similars 194,55 €/ha 

Distribució o venda de carburants 7,79 €/m
3
 

Activitats ramaderes 4,45 €/URP 

Establiments industrials o tallers de reparació 0,28 €/m
2
 

Establiments hotelers 0,05 €/m
2
 

Establiments sanitaris 0,08 €/m
2
 

Resta d'establiments 0,17 €/m
2
 

 
Regles d’aplicació: 

                                                
1
  El cost del tram variable de la taxa per les instal·lacions del ram de l'energia, de 

radiocomunicació i els dipòsits de residus per es proposa de 752,59 euros, amb 
independència de la mida de l’activitat. 
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 Totes les superfícies s’han de calcular com la suma de la superfície total construïda i de la superfície exterior 
utilitzada per l’activitat (inclosos patis, aparcaments, zones de circulació, zones de càrrega i descàrrega, 
carpes, etc.). Quan no s’especifiqui la superfície construïda total, s’estimarà incrementant la superfície útil total 
en un 12%. 

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

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

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

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

 
2. Aprovar el text refós i l’establiment de la taxa per a les actuacions d’avaluació 

ambiental del Consell Comarcal i aprovar provisionalment llur ordenança fiscal 
reguladora -núm.1-, per a l’any 2013 i següents, amb el redactat següent: 
 
 
Article 1 
Fonament i naturalesa 

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

 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 
tramitació, a instància de part, dels expedients d’avaluació ambiental competència del Consell 
Comarcal. 
 
A aquests efectes, s’entén tramitada a instància de part, qualsevol documentació administrativa que 
el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no hagi existit sol·licitud 
expressa de l'interessat. 
 
Article 3 
Subjectes passius 

 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques que sol·licitin, provoquin o en 
l'interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti. 
 
Article 4 
Quota tributària 

 
La quota tributària es determina per una quantitat fixa que s'assenyala segons la naturalesa dels 
documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes següents: 
 
1. Tram fix 
Tram fix de la taxa per cada sol·licitud: 277,64 euros 
 
2. Tram variable 

Tipus d’activitat 
Cost unitari 
(euros/unitat) 

Instal·lacions del ram de l'energia, radiocomunicació o dipòsits de residus 778,18 euros 

Establiments recreatius 0,62 €/m
2
 

Camps de golf, càmpings i similars 194,55 €/ha 

Distribució o venda de carburants 7,79 €/m
3
 

Activitats ramaderes 4,45 €/URP 

Establiments industrials o tallers de reparació 0,28 €/m
2
 

Establiments hotelers 0,05 €/m
2
 

Establiments sanitaris 0,08 €/m
2
 

Resta d'establiments 0,17 €/m
2
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Regles d’aplicació: 
 Totes les superfícies s’han de calcular com la suma de la superfície total construïda i de la superfície exterior 

utilitzada per l’activitat (inclosos patis, aparcaments, zones de circulació, zones de càrrega i descàrrega, 
carpes, etc.). Quan no s’especifiqui la superfície construïda total, s’estimarà incrementant la superfície útil total 
en un 12%. 

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

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

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

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

 
La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de 
què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació de 
l'acord recaigut. 
 
Article 5 
Acreditament 

 
La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient. 
 
En els casos a què fa referència el paràgraf segon de l’article segon l'acreditament es produeix quan 
s'esdevinguin les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense 
sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu. 
 
Article 6 
Normes de gestió i recaptació 
 

Nascuda l’obligació de tributar, el Consell Comarcal aprovarà la liquidació corresponent, que serà 
notificada a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per tal que en faci la 
recaptació, d’acord amb les regles establertes en el conveni de delegació de competències entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
Disposició final 

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

 

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

 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
32. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa 

d’utilització de les instal·lacions. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 21 de novembre de 2012, que 
és el que segueix: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Les comarques poden establir taxes, de conformitat amb allò que es preveu en les 

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

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

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

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

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

4. Per a l’any 2013, s’escau la proposta de revisió de les ordenances fiscals amb la 
variació de l’índex de preus del consum. Prenent com a referència la variació 
interanual de setembre de 2011 fins setembre de 2012 a Espanya, l’increment de 
l’IPC és del 3,4%. 

 
5. El 16 d’octubre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 

Ambient i Territori, va emetre l’informe següent: 
 
“El 12 de desembre de 2011 es va publicar al BOPB l’aprovació definitiva de l’Ordenança 
fiscal núm. 2/2012, reguladora de la utilització de les instal·lacions del Consell Comarcal. 
 
El fet imposable d’aquesta taxa és la utilització privativa o especial aprofitament del domini 
públic comarcal. D’acord amb l’article 57 del Reglament de patrimoni dels ens locals l’ús 
privatiu és el constituït per l’ocupació directa o immediata d’una part del domini públic, de 
manera que limiti o exclogui la utilització per altres interessats. D’acord el segon punt del 
mateix precepte l’ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini 
públic queda subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina una 
situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb 
dret a indemnització, si procedeix. En el mateix sentit, d’acord amb l’article 218.4 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya l’ús privatiu inherent a la afectació dels béns i el 
que suposa la transformació o la modificació del domini públic queda subjecte a concessió 
administrativa. L’ús privatiu que no suposa transformació ni modificació del domini públic 
queda subjecte a llicència. 
 
Per a l’any 2013, s’escau la revisió d’aquesta taxa d'acord amb la variació de l'índex de 
preus de consum (IPC). Prenent com a referència la variació interanual fins al setembre de 
2012 a Espanya, resulta que l'increment de l'IPC ha estat del 3,4%. 
 
En conseqüència, es proposa la revisió d’aquesta taxa introduint en la taxa vigent les 
modificacions següents: 

 
 

Preu/hora 
(€/h) 

Sense personal ni 
videoprojecció 

Sense personal i 
amb videoprojecció 

Amb personal i 
sense 

videoprojecció 

Amb personal i 
videoprojecció 

Sala gran 24,68 27,27 40,55 40,55 

Sala mitjana 18,11 18,11 33,99 33,99 

Despatxos 17,24 17,24 33,10 33,10 

“ 



147 

6. El 24 d’octubre de 2012, el Consell d’Alcaldes ha informat favorablement 
l’ordenança fiscal núm. 2 reguladora de la taxa d’utilització de les instal·lacions. 

 
7. El 12 de novembre de 2012, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès informe en referència amb la 
tramitació i l’aprovació de l’expedient administratiu relatiu a l’aprovació de les 
ordenances fiscals i per a l’exercici 2013, d’acord amb l’article 173 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre. 

 
8. El 21 de novembre 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. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

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

d’utilització de les instal·lacions del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en el 
sentit següent: 
 
On diu:  

 

Preu/hora 
(€/h) 

Sense personal ni 
videoprojecció 

Sense personal i 
amb videoprojecció 

Amb personal i 
sense 

videoprojecció 

Amb personal i 
videoprojecció 

Sala gran 23,87 26,37 39,22 39,22 
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Sala mitjana 17,51 17,51 32,87 32,87 

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

 
Ha de dir: 

 
Preu/hora 

(€/h) 
Sense personal ni 

videoprojecció 
Sense personal i 

amb videoprojecció 
Amb personal i 

sense 
videoprojecció 

Amb personal i 
videoprojecció 

Sala gran 24,68 27,27 40,55 40,55 

Sala mitjana 18,11 18,11 33,99 33,99 

Despatxos 17,24 17,24 33,10 33,10 

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

Consell Comarcal del Vallès Oriental i aprovar provisionalment llur ordenança fiscal 
reguladora  núm.2 per a l’any 2013 i següents, amb el redactat següent 

 
Article 1  

Objecte  
 
És objecte de la present Ordenança la imposició de taxes a que hauran de sotmetre’s les activitats, 
ocupacions o instal·lacions que s’efectuïn en immobles (terrenys o edificis) de domini públic propietat 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, sempre que les mateixes no impliquin transformació de les 
propietats comarcals, d’acord amb el que es preveu a l’article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Aquestes activitats, instal·lacions o ocupacions hauran de ser objecte prèviament de l’atorgament de 
la corresponent llicència a que fan referència l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels ens locals i 
l’article 218.4 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, tal com es regula a l’article 3 de la present Ordenança.  
 
La naturalesa de les activitats, instal·lacions i ocupacions que són objecte de la present regulació es 
correspon amb l’enumeració de fets imposables que es conté en l’article següent, enumeració que en 
cap cas té caràcter limitatiu. Aquestes actuacions, instal·lacions o ocupacions poden referir-se tant al 
sòl, com al vol i al subsòl dels immobles de titularitat comarcal.  
 
Article 2  
Fet imposable  
 
El fet imposable de la present taxa consisteix en la utilització privativa o especial aprofitament del 
domini públic comarcal que derivi d’alguna de les activitats, instal·lacions o ocupacions de la següent 
enumeració, que té caràcter merament enunciatiu:  
 
a) Instal·lació, amb estructures fixes i no removibles, de tanques i rètols publicitaris en terrenys 
comarcals, visibles des de carreteres, camins i altres vies públiques, o en edificis, murs o altres 
instal·lacions comarcals.  
 
b) Utilització de terrenys i/o edificis, espais i/o sales per a la realització d’activitats comercials, 
industrials, institucionals o productives: filmació de pel·lícules, fabricacions industrials, estacionament 
de vehicles...  
 
 
Article 3  
Necessitat d’obtenció d’autorització per a l’ocupació  
 
Les activitats, instal·lacions i ocupacions del domini públic a que fan referència els articles precedents 
i que constitueixen el fet imposable de la taxa regulada per la present Ordenança, hauran d’obtenir en 
tot cas la corresponent autorització, mitjançant l’atorgament de la llicència a que fa referència l’article 
57 del Reglament de Patrimoni dels ens locals. La competència per a l’atorgament de les esmentades 
llicències correspon a la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per delegació efectuada 
pel Ple del Consell en data 19 de març de 2003.  
 
En el moment d’atorgament de la llicència es definiran els elements que defineixen el fet imposable i 
les condicions de la utilització del domini públic, entre els quals s’haurà d’indicar obligatòriament al 
menys:  
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- la identificació de l’immoble a què fa referència l’autorització, amb indicació de la superfície en la 

que es desenvoluparà l’activitat o ocupació;  
 
- La durada de la vigència de la llicència, assenyalant-se la data d’inici de la validesa de 

l’autorització i regulant-se la possibilitat de pròrrogues de la mateixa;  
 
- La naturalesa de les activitats a realitzar en l’immoble o de les instal·lacions a col·locar-hi;  
 
- La identificació clara de la persona física o jurídica, pública o privada, en favor de la qual s’atorga 

l’autorització i la possibilitat que els pagaments que es derivin de l’atorgament de la llicència, 
siguin efectuats per un tercer.  

 
Aquests paràmetres serviran per definir el elements tributaris de la taxa als efectes del càlcul de la 
quantia de la mateixa, per aplicació de les tarifes corresponents.  
 
Article 4  
Compatibilitat amb l’obtenció d’autoritzacions, permisos o llicències atorgats per altres 
entitats públiques o privades  

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

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

 
Els beneficiaris de l’autorització per ocupar els immobles propietat del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, amb permís per col·locar en els mateixos elements i instal·lacions tals com tanques 
publicitàries, cartelleres, rètols, barraques o similars, tindran l’obligació de mantenir-los en bon estat, 
essent els únics responsables de la conservació i manteniment dels mateixos, seguint les indicacions 
que a l’efecte puguin rebre dels serveis tècnics municipals o comarcals, als que estan obligats a 
permetre l’accés i facilitar la inspecció de l’immoble comarcal en tot moment. Els beneficiaris de 
l’autorització seran així mateix els únics responsables dels danys que els elements o instal·lacions, 
així com la resta d’activitats per ells executades, puguin causar a tercers, al personal o béns propis 
de l’empresa beneficiària o al personal o béns propis del Consell Comarcal.  
 
Article 7  
Subjectes passius  
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Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques a favor de les quals s’atorgui la 
corresponent llicència d’ocupació, o els que es beneficiïn de l’aprofitament en els casos en que es va 
procedir sense autorització.  
 
En l’atorgament de la llicència, i sempre a petició de l’interessat en favor del qual s’efectuï 
l’atorgament de la mateixa, es podrà assenyalar una altra persona, física o jurídica, com a obligada al 
pagament. Caldrà que aquesta persona accepti expressament, per escrit, la seva condició de 
substitut tributari i es responsabilitzi del pagament de la taxa en les mateixes condicions i termes en 
que hauria de fer-ho el subjecte passiu principal.  
 
Article 8  

Exempcions  
 
Estan exempts del pagament de les taxes regulades en la present Ordenança les Administracions 
Públiques estatal, autonòmica o local, per aplicació de les disposicions de l’article 21.2 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, quan l’aprofitament del domini públic comarcal sigui inherent als serveis públics de 
comunicacions que explotin directament o quan afecti directament la seguretat ciutadana o la defensa 
nacional. En tot cas, fins i tot en aquests supòsits d’exempció de la taxa, caldrà que es tramiti i 
s’obtingui la corresponent autorització a què fa referència el Reglament de Patrimoni dels ens locals.  
 
Article 9  
Convenis de col·laboració  
 
Les entitats públiques o privades que sol·licitin autorització per ocupar el domini públic comarcal amb 
motiu d’activitats, instal·lacions o ocupacions no exemptes que tinguin com objectiu principal la 
satisfacció de l’interès públic, o que estiguin directament vinculades amb iniciatives i projectes 
d’interès comarcal o municipal, podran sol·licitar l’establiment de convenis de col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental als efectes de simplificar el compliment de les obligacions 
materials i formals derivades de la present Ordenança, en aplicació de les previsions de l’article 27.2 
del Text refós de Llei reguladora de les hisendes locals. Correspondrà a la Comissió de Govern del 
Consell l’aprovació dels corresponents convenis de col·laboració.  
 
Article 10  
Quantia de la taxa  
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança és la que correspon en cada cas per aplicació 
de les tarifes següents: 
 

Preu/hora 
(€/h) 

Sense personal ni 
videoprojecció 

Sense personal i 
amb videoprojecció 

Amb personal i 
sense 

videoprojecció 

Amb personal i 
videoprojecció 

Sala gran 24,68 27,27 40,55 40,55 

Sala mitjana 18,11 18,11 33,99 33,99 

Despatxos 17,24 17,24 33,10 33,10 

 
 
Aquestes tarifes tenen en compte els diferents elements (temporal, espaial, naturalesa de l’activitat a 
desenvolupar) que conformen el fet imposable objecte de la taxa.  
 
La quantia de la taxa es calcularà en cada cas en funció dels diferents elements que conformen el fet 
imposable: superfície ocupada, naturalesa de l’ocupació, durada de la mateixa, entre d’altres. 
Aquests elements quedaran definits en l’acte d’atorgament de la corresponent llicència.  
 
Cas que l’ocupació, instal·lació o activitat es desenvolupi sense previ atorgament de llicència, la 
determinació dels elements que han de permetre establir el càlcul de la quantia de la taxa quedarà 
determinada en el corresponent procediment contradictori.  
 
A efectes de determinació de la quantia de la taxa, la durada dels terminis d’ocupació es computarà 
en tot cas per mesos sencers en cas d’ocupació temporal de terrenys o per trimestres sencers en cas 
d’instal·lació d’elements publicitaris, encara que el temps efectiu real d’ocupació sigui inferior.  
 
Article 11  
Obligació de reposició i reparació de danys  
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El beneficiari de la llicència atorgada per a la realització d’activitats, ocupació o col·locació 
d’instal·lacions en terrenys de domini públic propietat del Consell Comarcal del Vallès Oriental, o 
aquell qui realitzi qualsevol de les esmentades activitats sense la obtenció de la corresponent 
llicència, respondran del correcte estat dels immobles comarcals un cop finalitzada l’ocupació, que 
hauran de quedar en el mateix estat en que es trobaven en el moment d’inici de l’activitat, essent al 
seu càrrec les despeses corresponents a la reconstrucció o reparació dels mateixos.  
 
Si els danys o deteriorament dels immobles comarcals esdevinguessin irreparables, el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental tindrà dret a ser indemnitzat pel beneficiari de l’autorització d’utilització 
del domini públic comarcal. La quantia de la indemnització a percebre pel Consell Comarcal serà la 
corresponent al valor els béns destruïts o a l’import del deteriorament dels béns danyats, segons es 
regula a l’article 24.5 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Aquest precepte 
prohibeix, així mateix, la condonació parcial o total d’aquestes indemnitzacions.  
 
Article 12  

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

 
La taxa es meritarà en el moment en que s’iniciï l’activitat o ocupació corresponent.  
 
En el cas que l’atorgament de la llicència sigui previ a l’inici de l’activitat o ocupació, en la 
corresponent resolució d’atorgament es fixarà la data corresponent a la meritació de la taxa.  
Quan l’activitat o ocupació s’hagin iniciat sense llicència, correspondrà a la Gerència del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental determinar la data de meritació de la taxa en funció del calendari real 
d’inici de l’activitat o ocupació de l’immoble per l’interessat.  
 
Article 14  
Formes de pagament  
 
El pagament de la taxa s’efectuarà d’acord amb les condicions que es fixin en el document o 
documents que es lliurin a l’efecte a l’interessat en el moment d’atorgament de l’autorització 
d’ocupació de l’immoble o d’inici de l’activitat o instal·lació sol·licitada.  
S’admetran com a mitjans de pagament de la taxa, entre d’altres, els següents:  
 

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

 

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

 

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

 
Article 15  

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

 
Les autoritzacions temporals aprovades pels òrgans de govern del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per ocupar terrenys i immobles propietat d’aquesta entitat que han estat atorgades amb 
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança es regiran, fins a la seva extinció, per les 
condicions i normativa vigents en el moment del seu atorgament.  
 
Disposició final. - Entrada en vigor  

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

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

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

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
33. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de la taxa per 

a l’expedició de documents administratius. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 21 de novembre de 2012, que 
és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Les comarques poden establir taxes, de conformitat amb allò que es preveu en les 

respectives normes de creació i en el termes establerts a l’article 152.1 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
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2. L’article 39.1.b) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

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

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

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

 
4. Per a l’any 2013, s’escau la proposta de revisió de les ordenances fiscals amb la 

variació de l’índex de preus del consum. Prenent com a referència la variació 
interanual de setembre de 2011 fins setembre de 2012 a Espanya, l’increment de 
l’IPC és del 3,4%. 

 
5. El 24 d’octubre de 2012, el Consell d’Alcaldes ha informat favorablement 

l’ordenança fiscal núm. 3 reguladora de la taxa per a l’expedició de documents 
administratius. 

 
6. El 12 de novembre de 2012, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès informe en referència amb la 
tramitació i l’aprovació de l’expedient administratiu relatiu a l’aprovació de les 
ordenances fiscals i per a l’exercici 2013, d’acord amb l’article 173 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre. 

 
7. El 21 de novembre 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. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

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

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

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

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

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’article 14.2.c) i f) del TRLOC, els articles 
63 i 65 del ROAS, i l’article 6.d) del Reglament orgànic del Consell Comarcal, pel 
que fa a la competència del ple per a l’aprovació inicial i definitiva de les 
ordenances. 
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4. L’article 19.2 del TRLOC pel que fa a la competència del Consell d’Alcaldes per a 
emetre prèviament un informe sobre l’aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de l’ordenança número 3 reguladora de la taxa per a 

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

 
Ha de dir: 
 
- Certificació de documents o acords comarcals 3,98 € 
- Altres certificacions   7,95 € 
- Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines comarcals 39,77 € 
- La diligència de confrontació de documents:   3,98 € 
- Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli:  
 Fotocòpia A-4 1 cara 0,08 € 
 Fotocòpia A-3 1 cara 0,14 € 
 Fotocòpia A-4 2 cares 0,14 € 
 Fotocòpia A-3 2 cares 0,33 € 
- Per cada contracte administratiu i/o privat 79,54 € 
- Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat 15,92 € 

 
2. Aprovar el text refós i l’establiment de la taxa per a l’expedició de documents 

administratius i aprovar provisionalment llur ordenança fiscal reguladora –núm. 3-, 
per a l’any 2013, amb el redactat següent: 
 
Article 1r  
Fonament i naturalesa  

 
En ús de les facultats concedides per l’article 39 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i a l’empara del previst 
als articles 152.1 i 20.4.a) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 
a 19 d’aquest text legal, el Consell Comarcal estableix la taxa per expedició de document 
administratiu, que es regirà per la present Ordenança.  
 
Article 2n  
Fet imposable  

 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 
tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d’expedients de què 
entengui l’administració o les autoritats comarcals.  
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2. A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa 
que el particular i Ajuntaments de la comarca hagin provocat o que redundin en el seu benefici, 
encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l’interessat.  
 
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals no 
estarà sotmesa a aquesta taxa.  
 
Article 3r  
Subjectes passius  

 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix 
els article 35 i 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària  que sol·licitin, provoquin o 
en l’interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.  
 
Article 4t  
Responsables  

 
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades en la Llei General 
Tributària.  
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.  
 
Article 5è  
Beneficis fiscals  

 
1. Gaudiran d’exempció aquells contribuents inscrits en el Padró de la Beneficència com a pobres de 
solemnitat, o que hagin obtingut el benefici judicial de pobresa.  
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.  
 
Article 6è  
Quota tributària  

 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa 
dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes següents: 
 
- Certificació de documents o acords comarcals 3,98 € 
- Altres certificacions   7,95 € 
- Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines comarcals 39,77 € 
- La diligència de confrontació de documents:   3,98 € 
- Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli:  
 Fotocòpia A-4 1 cara 0,08 € 
 Fotocòpia A-3 1 cara 0,14 € 
 Fotocòpia A-4 2 cares 0,14 € 
 Fotocòpia A-3 2 cares 0,33 € 
- Per cada contracte administratiu i/o privat 79,54 € 
- Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat 15,92 € 
 
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient 
de què es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació a 
l’interessat de l’acord recaigut. 
 
Article 7è  
Acreditament  

 
1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es 
realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.  
 
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l’article 2n., l’acreditament es produeix quan 
s’esdevinguin les circumstàncies que originin l’actuació comarcal d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense 
sol·licitud prèvia de l’interessat, però que redundi en benefici seu.  
 
Article 8è  
Règim de declaració i d’ingrés  
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1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant el procediment del segell comarcal adherit a 
l’escrit de sol·licitud o de tramitació del document o l’expedient. El segell pot ésser substituït per la 
impressió mecànica de la taxa.  
 
2. L’ingrés es farà a la Tresoreria comarcal.  
 
3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei de Règim Jurídic i del 
Procediment Administratiu Comú, que no arribin degudament reintegrats, s’admetran provisionalment 
però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l’interessat, 
perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l’advertiment que, passat 
aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.  
 
Article 9è  
Infraccions i sancions  

 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen la Llei General Tributària.  
 
Disposició final  

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

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

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

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
34. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per 

a la tramitació de les proves selectives. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 21 de novembre de 2012, que 
és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Les comarques poden establir taxes, de conformitat amb allò que es preveu en les 

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

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

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

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

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

 
4. Per a l’any 2013, s’escau la proposta de revisió de les ordenances fiscals amb la 

variació de l’índex de preus del consum. Prenent com a referència la variació 
interanual de setembre de 2011 fins setembre de 2012 a Espanya, l’increment de 
l’IPC és del 3,4%. 

 
5. El 24 d’octubre de 2012, el Consell d’Alcaldes ha informat favorablement 

l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de la taxa per a la tramitació de les proves 
selectives. 

 
6. El 12 de novembre de 2012, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès informe en referència amb la 
tramitació i l’aprovació de l’expedient administratiu relatiu a l’aprovació de les 
ordenances fiscals i per a l’exercici 2013, d’acord amb l’article 173 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre. 

 
7. El 21 de novembre 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. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
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1. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal número 4 reguladora de la taxa- per a 
la tramitació de les proves selectives, amb el sentit següent: 
 
On diu: 
 
- Grup A – subgrups A1 i A2: 30,52 € 
- Grup B:  17,50 € 
- Grup C – subgrups C1 i C2:  13,06 € 
- Altres agrupacions professionals:   8,76 € 

 
Ha de dir: 
 
- Grup A – subgrups A1 i A2: 31,56 € 
- Grup B:  18,09 € 
- Grup C – subgrups C1 i C2:  13,51 € 
- Altres agrupacions professionals:   9,06 € 

 
 

2. Aprovar el text refós i l’establiment de la taxa per a la tramitació de les proves 
selectives i aprovar provisionalment llur ordenança fiscal reguladora –núm.4-, per a 
l’any 2013, amb el redactat següent: 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa 

 
A l’empara del previst als articles 152.1 i 20.4.a) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, el Consell Comarcal imposa la taxa, que es regirà 
per aquesta Ordenança. 
 
Article 2n. Fet imposable 

 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 
tramitació per a les proves selectives del Consell Comarcal. 
 
Article 3r. Subjectes passius 

 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques que sol·licitin, l’admissió als 
processos selectius del Consell Comarcal. 
 
Article 4t. Quota tributària 

 
La quota tributària es determina per una quantitat fixa que s'assenyala segons el grup al qual 
pertanyin les proves selectives, d'acord amb les tarifes següents: 
 
- Grup A – subgrups A1 i A2: 31,56 € 
- Grup B:  18,09 € 
- Grup C – subgrups C1 i C2:  13,51 € 
- Altres agrupacions professionals:   9,06 € 
 
Article 5è. Acreditament 

 
La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es realitza o 
tramita sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
 
Article 6è. Règim de declaració i d’ingrés 
 

L’ingrés de l’import de la taxa es farà en el compte corrent del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Disposició final 

 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la publicació definitiva en el Butlletí oficial de 
la província de Barcelona i serà vigent fins que es modifiqui o derogui expressament. 
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3. Sotmetre aquest acord, a informació pública per un termini de trenta dies, a 

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

 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
35. Dictamen d’aprovació de l’expedient número 19 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 21 de novembre 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 15 de novembre 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 seixanta-set mil tres-cents cinquanta-cinc euros amb disset cèntims 
d’euro (67.355,17 €), finançat mitjançant romanent líquid de tresoreria. 

 
3. El 15 de novembre de 2012, l’interventor, senyor Francesc Aragón Sánchez, ha 

emès un informe, per a l’expedient número 19 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 seixanta-set mil tres-cents cinquanta-cinc 
euros amb disset cèntims d’euro (67.355,17 €), finançat mitjançant romanent líquid 
de tresoreria. 

 
4. El 15 de novembre de 2012, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental, ha 

emès un informe en relació amb l’article 24 de l’acord regulador de les condicions 
de treball del personal laboral i funcionari del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
5. El 21 de novembre 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 orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. 
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2. La Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la que es modifica la Llei orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 

3. El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantitzar l’estabilitat 
pressupostària i foment de la competitivitat. 

 
4. La Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat. 

 
5. L’article 24 de l’acord regulador de les condicions de treball del personal laboral i 

funcionari del Consell Comarcal del Vallès Oriental estableix que es pagarà una 
paga de productivitat que es composarà d’un tram fix i d’un tram variable, aquest 
últim opcional a criteri de l’empresa. 

 
6. La Resolució de 5 d’octubre de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la 

publicació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental per als anys 2009-2012 (codi de conveni 
núm. 0816392). Publicat el 2 de novembre en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 

7. L’article 35 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 els suplements de crèdit són aquelles modificacions del pressupost de 
despeses en els que en què concorren les mateixes circumstàncies anteriors en 
relació amb la despesa a realitzar, el crèdit previst resulta insuficient i no pot ser 
objecte d’ampliació. 

 
8. 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 19, per un import de seixanta-

set mil tres-cents cinquanta-cinc euros amb disset cèntims d’euro (67.355,17 €), 
finançat mitjançant romanent líquid de tresoreria, del pressupost general 
d’ingressos i despeses de 2012, condicionat en relació al compliment de 
l’estabilitat pressupostària d’acord amb els epígrafs primer, segon, tercer i quart 
dels fonaments de dret. 

 
ÀREA ECONÒMICA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

920,00 150.00 Productivitat 67.355,17 

  TOTAL PRESSUPOST DESPESES 67.355,17 

 
ÀREA ECONÒMICA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

 870,00 Romanent líquid tresoreria 67.355,17 

  TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 67.355,17 

 
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 
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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 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
36. Dictamen d’aprovació del Pressupost d’ingressos i de despeses de 2013 

(annex I) i les seves bases d’execució (annex II), la plantilla de personal 
(annex III), la relació de llocs de treball per a l’any 2013 (annex IV), de 
l’organigrama tècnic (annex V), de les assignacions als grups polítics i de les 
indemnitzacions per a l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats i 
dels òrgans consultius per a l’any 2013. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 21 de novembre de 2012, que 
és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El projecte de pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici de l’any 

2013 s’ha confeccionat d’acord el que disposen els articles 162 a 168 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

 
2. El 21 de novembre 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 162 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març -en endavant, TRLHL-; 
l’article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre -en endavant, LBRL-; i l’article 
5 i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en referència a l’aprovació dels 
pressupostos. 

 
2. L’article 90.1 de la LBRL; l’article 14.5 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures 

per a la reforma de la funció pública, i l’article 283 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, en referència a l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball. 

 
3. Els articles 73.3 i 75.3 de la LBRL i l’article 13 del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, en referència a les dotacions econòmiques 
assignades als grups polítics i les atribucions i indemnitzacions dels membres dels 
òrgans col·legiats de la corporació i del Consell Consultiu de la Gent Gran. 

 
4. Al respecte del pagament d’indemnitzacions per raons de servei, l’article 1.1.d) del 

Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del servei, 
estableix que donen origen a indemnització o compensació, entre d’altres, les 
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assistències per concurrència a Consells d’Administració o òrgans col·legiats, per 
participació en tribunals d’oposicions i concursos i per la col·laboració en centres 
de formació i perfeccionament del personal de les administracions públiques. 
 

5. L’article 2 d’aquesta mateixa norma, estableix el personal al qual li són aplicables 
aquestes indemnitzacions i a l’apartat segon disposa que s’entén inclòs el personal 
no vinculat jurídicament amb l’administració quan presti a aquesta serveis que 
puguin donar origen a les indemnitzacions o compensacions regulades en aquest 
Reial decret. 
 
Així doncs, malgrat que els membres de la Comissió Permanent del CCGG no són 
personal propi del Consell Comarcal ni personal electe, sí que tenen dret a la 
corresponent indemnització per raó del servei prestat, en virtut de l’article 1.1.d), en 
relació amb el 2.2 del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per 
raó del servei.  
 

6. L’article 28 del Reial decret 462/2002, atorga, en l’àmbit de l’administració local, 
una certa potestat reglamentària per tal que el Consell Comarcal, en aquest cas, 
reguli quins òrgans col·legiats donen dret al cobrament d’indemnitzacions per 
l’assistència i  quantifiqui aquestes indemnitzacions en el marc general de la seva 
normativa reguladora. 

 
7. L’article 26.8 del Reglament orgànic regula les dotacions als grups polítics 

comarcals en el mateix sentit que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 

 
8. L’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en relació amb l’article 12.4 del 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, i l’article 26 del 
Reglament orgànic pel que fa a la posada a disposició dels grups polítics, en la 
mesura de les seves possibilitats, dels mitjans necessaris per a poder portar a 
terme llurs tasques. 

 
9. L’article 40 del Reglament orgànic regula les atribucions per assistències en el 

mateix sentit que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 

 
L’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
en la redacció donada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, en relació amb l’article 166 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 

 
10. L’article 41 del Reglament orgànic regula les atribucions per assistències en el 

mateix sentit que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 

 
11. L’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 

disposa, en relació amb l’article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que les 
corporacions locals consignaran en els seus pressupostos les retribucions, 
indemnitzacions i assistències dels membres dels òrgans col·legiats de govern i les 
publicaran íntegrament al butlletí oficial corresponent. 
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12. Els articles 29 i ss de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 

13. La Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la que es modifica la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
14. El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantitzar l’estabilitat 

pressupostària i foment de la competitivitat. 
 

15. L’article 14.2.e) i l) 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 comarcal per a l’aprovació d’aquests acords. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar inicialment el Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 

2013, així com les seves bases d’execució, per l’import anivellat en ingressos i 
despeses de 14.035.788,82 € euros, els quals s’incorporen a aquesta proposta 
com a annexos I i II respectivament. 

 
2. Exposar al públic el Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 

2013 en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona en el període de quinze 
dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions 
davant el Ple. Es considera definitivament aprovat si durant aquest període no 
s’haguessin presentat reclamacions. 

 
3. Aprovar la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 

personal laboral i eventual de 2013, la qual s’incorpora a aquesta proposta com a 
annex III, i la relació de llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i 
eventual de 2013, la qual s’incorpora a aquesta proposta com a annex IV; trametre 
una còpia al Departament de Governació i Relacions Institucionals en el termini de 
trenta dies des d’aquest acord i publicar-les íntegrament al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
4. Aprovar l’organigrama tècnic del Consell Comarcal que s’incorpora a la proposta, 

com a annex V. 
 
5. Aprovar les dotacions econòmiques als grups comarcals per a l’any 2013, d’acord 

amb els criteris següents: 
 

- Tram fix:  158,88 euros mensuals per grup 
- Tram variable: 201,19 euros mensuals per conseller i consellera comarcal adscrits al 

grup. 
 

6. Aprovar l’assignació econòmica per conseller i consellera de 88,39 euros per 
l’assistència als òrgans col·legiats del Consell Comarcal per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats per a l’any 2013. No obstant, pel cas 
que es celebrin dues sessions o més de diferents òrgans de manera consecutiva 
només s’abonarà la corresponent a una sessió. 
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7. Establir una indemnització de 33,09 euros a favor dels portaveus dels grups 
polítics comarcals per l’exercici del càrrec. 
 

8. Establir una indemnització per les assistències per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans consultius de 14,25 euros. 

 
9. Publicar els acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona”. 
 
El senyor Miquel Estapé i Valls comenta que el pressupost per a l’any 2013 és d’un 
import d’uns 14 milions d’euros, aproximadament, que és un pressupost, com tots us 
podeu imaginar, molt restrictiu, s’ha fet un gran esforç de contenció de la despesa. És 
un pressupost on també la plantilla s’intenta mantenir, tot el personal que hi ha al 
Consell Comarcal, que considerem que és el correcte pels serveis que estem prestant, 
i tenint en compte la importància que és, avui en dia, tenir un lloc de treball. Tot i això, 
val la pena recordar que es manté la plantilla, però que s’han assumit darrerament 
més tasques, com ara s’ha comentat anteriorment de l’Oficina de Consum, que són 
una persona i mitja més de feines, que és farà amb el personal que ja disposa el 
Consell, i que aquestes tasques addicionals estan subvencionades per la Generalitat 
de Catalunya, per tant és un ingrés addicional, estem utilitzant els recursos humans 
que tenim en el Consell.  
 
Comentar també que hi han algunes partides del pressupost que estan condicionades 
a alguns ingressos extraordinaris, que s’han de produir per l’ampliació del fons de 
cooperació municipal, que és un tema que es tractarà amb els diferents partits polítics 
en el seu moment oportú. I dir també que bones noticies ens venen de la Diputació de 
Barcelona en referència a que en el Pla Xarxa hi ha un ajut pels Consells de més de 
500.000 euros, que es poden anar repartint durant tot els propers 4 anys, de forma que 
per a l’any que ve preveiem un ingrés addicional d’aproximadament uns 150.000 
euros. I dir també que, desde la Diputació, doncs és fa un pla d’estabilitat, un pla de 
tresoreria, per tal de poder pagar menys interessos, es a dir, desde la Diputació es farà 
la caixa dels consells comarcals en relació a la Generalitat i considerem que l’any que 
ve podrem rebre de la Diputació uns 2 milions d’euros amb aquest pla, de forma que 
ens estalviarem els interessos associats, que suposaven molts diners. Això també ens 
ha permés reduir les quanties associades als interessos i permetre quadrar el 
pressupost. 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
37. Dictamen d'establiment dels límits de complement de retribucions en 

determinats supòsits d'incapacitat temporal. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 21 de novembre de 2012, que 
és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS  
 
1. El 14 de juliol de 2012, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat número 168, el 

Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures urgents per garantir 
l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, que va entrar en vigor el 
dia següent de la seva publicació al BOE. 
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2. L’article 9 de l’esmentat Reial Decret-llei fixa la prestació econòmica en la situació 
d'incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques i 
estableix que cada administració pública, podrà complementar les prestacions que 
percebi el seu personal funcionari  en el règim general de seguretat social i el 
personal laboral al seu servei en les situacions d’ incapacitat temporal dins dels 
límits que preveu la pròpia norma. A més, l’article esmentat disposa que els 
acords, pactes i convenis vigents que contradiguin el que aquesta norma regula 
quedaran suspesos. 

 
3. La disposició transitòria 15a del Reial Decret-llei 20/2012 preveu que les  

previsions de l’article 9 seran desenvolupades per cada administració pública en el 
termini de tres mesos des de la seva publicació, termini a partir del qual produirà 
efectes en tot cas.  

 
4. D’acord amb el que s’exposa el Consell Comarcal del Vallès Oriental considera 

convenient desenvolupar les previsions de l’article 9.   
 

5. El 21 de novembre 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 en els apartats 1, 2, 5 i 7 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de 

mesures urgents per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la 
competitivitat, preveu, pel que fa a la prestació econòmica en la situació 
d’incapacitat temporal del personal al servei de les administracions publiques, 
organismes i entitats dependents de les mateixes i òrgans constitucionals, el  
següent:  
 
“1. La prestació  econòmica de la situació d’ incapacitat temporal del personal al 

servei de les Administracions Públiques y òrgans constitucionals es regirà per 
allò que disposa aquest article.  

 
2. Cada Administració Pública, en l’àmbit de les seves respectives competències, 

podrà complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs 
en el Règim General de Seguretat Social y el personal laboral al seu servei en 
les situacions d’ incapacitat temporal, d’acord amb els següents límits:  

 
1. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes, 

durant els tres primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu 
fins assolir com a màxim el cinquanta % de les retribucions que es vagin 
percebent en el mes anterior al de produir-se la incapacitat. Des del dia 
quart fins el vigèsim, ambdós inclosos, el complement que es pugui sumar 
a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social haurà de ser 
tal que, en cap cas, sumades ambdues quantitats, es superi el setanta-cinc 
% de les retribucions que vinguessin corresponent a aquest personal en el 
mes anterior al de produir-se la incapacitat. A partir del dia vigèsim primer, 
inclòs, podrà reconèixer-se una prestació equivalent al 100 % de las 
retribucions que se estiguessin percebent en el mes anterior al de produir-
se la incapacitat.  
 

2. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències 
professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social podrà ser 
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complementada, des del primer dia, fins a assolir com a màxim el cent % de 
las retribucions que corresponguessin a aquest personal en el mes anterior 
al de produir-se la incapacitat. 

 
(...) 

 
6. Cada Administració Pública podrà determinar, respecte al seu personal, els 

supòsits en què amb caràcter excepcional i degudament justificats es pugui 
establir un complement fins a assolir, com a màxim, el cent % de les 
retribucions de les que gaudissin en cada moment. Conseqüentment, es 
consideraran en tot cas degudament justificats els supòsits d’hospitalització 
i intervenció quirúrgica.  

 
 (...) 

 
7. Així mateix, es suspendran els acords, pactes i convenis vigents que 

contradiguin allò disposat en aquest article. “ 
 
2. La disposició transitòria 15a Reial Decret-llei 20/2012 les previsions de l’article 9 

seran desenvolupades per cada administració pública en el termini de tres mesos 
des de la seva publicació, termini a partir del qual produirà efectes en tot cas.  
 

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. Aprovar el contingut i la signatura de l’Acord del Comitè Unitari de personal amb el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a les millores de pla prestació 
econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, d’acord amb el redactat següent: 

 
D'acord amb la legitimitat que atorga l'article 36.3 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic per 
a la negociació de les matèries i condicions de treball comunes al personal funcionari i 
laboral al servei de les administracions públiques. 
 
Manifesten: 
 
L'article 9 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir I'estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, regula la prestació econòmica en situació 
d'incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques, inclòs en el 
règim de la Seguretat Social. 
 
Aquesta regulació, de caràcter bàsic, permet a cada Administració pública I'establiment de 
complements retributius en concepte de millora de la prestació percebuda en les situacions 
d'incapacitat laboral, tot fixant-ne uns límits en funció de la durada de la situació 
d'incapacitat per contingències comunes i deixa sense efecte els acords, pactes i convenis 
vigents que ho contravinguin. 
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Tanmateix, I'apartat cinquè del Reial decret llei 20/2012 estableix la possibilitat que cada 
Administració pugui determinar, respecte del seu personal, aquells supòsits en què, amb 
caràcter excepcional i degudament justificats, sigui possible establir un complement fins 
arribar, com a màxim, al cent per cent de les retribucions que es percebin en cada moment. 
A dit efecte, es consideren en qualsevol cas degudament justificats els supòsits 
d'hospitalització i intervenció quirúrgica.  
 
En conseqüència, per acord de la corporació amb les organitzacions sindicals, es 
determinen els supòsits que permetran complementar fins al cent per cent de les 
retribucions percebudes en situació d'incapacitat temporal. 
 
Acord 
 
Primer. Contingències professionals 
 
En la situació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals, la prestació 
reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, durant tot el període de durada 
d'aquesta incapacitat, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es 
percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat. 
 
Segon. Contingències comunes 
 
En la situació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes, la prestació 
reconeguda per la Seguretat Social es complementarà d'acord amb els percentatges 
següents: 
 

- del primer fins al tercer dia, ambdós inclosos, es percebrà el cinquanta per cent de les 
retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir 
lloc la incapacitat. 
 
- des del dia quart fins al vintè, ambdós inclosos, un complement que, sumat a la 
prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al setanta-
cinc per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a 
aquell en què va tenir lloc la incapacitat. 
 
- a partir del dia vint-i-unè, inclusivament, un complement que, sumat a la prestació 
econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al cent per cent de les 
retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir 
lloc la incapacitat. 

 
Els supòsits de recaiguda en un mateix procés patològic amb una interrupció inferior a sis 
mesos, no donaran lloc a la concessió de nou còmput d’assignació de complements 
retributius, sinó a la continuació de l’anterior. 
 
Tercer. Supòsits excepcionals amb relació a la IT per contingències comunes  
 
D'acord amb el que preveu I'apartat cinquè de l'article 9 del Reial decret llei, de 13 de juliol, 
s'estableixen els següents supòsits que, amb caràcter excepcional i degudament justificats, 
es complementaran fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es 
percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat: 
 
1. Hospitalització i intervenció quirúrgica. S'entendrà que existeix hospitalització sempre i 
quan es precisi de repòs hospitalari per fer la recuperació i que la permanència en el centre 
hospitalari sigui per un temps igual o superior a 24 hores. Per acreditar-ho es requerirà un 
document expedit pel centre hospitalari en què consti I'hora d'ingrés i la sortida del centre. 
 
S'inclouen els supòsits d'intervenció quirúrgica tot i que no es requereixi hospitalització, 
sempre que sigui necessari un procés de repòs o rehabilitació domiciliària igual o superior a 
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24 hores. Caldrà justificació mèdica que acrediti la intervenció o bé si es requereix del 
procés de recuperació domiciliària.  
 
2. Malaltia greu. Tindran aquesta consideració aquelles malalties  determinades per un 
facultatiu dels centres públics d'assistència sanitària. 
 
L'empleat o empleada podrà sol·licitar a l’empresa que l'acreditació de malaltia greu sigui 
emesa pels serveis mèdics que tingui concertats. 
 
En tot cas, tindran la consideració de malalties greus les relacionades en el Reial decret 
2210/1995, de 28 de desembre, pel qual  es crea Ia Xarxa Nacional de Vigilància 
Epidemiològica, i en el Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i 
desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura 
de menors afectats per càncer o una altra  malaltia greu, així com les següents: 
 

 La intervenció mèdica invasiva 

 Malalties oncològiques, incloent-ne els tractaments 

 Malalties hematològiques greus 

 Malalties psiquiàtriques greus 

 Malalties neurològiques i neuromusculars greus 

 Malalties autoimmunes i immunodeficiències greus 

 Malalties cardiovasculars greus 

 Malalties de I'aparell respiratori greu 

 Malalties de l'aparell digestiu greus, incloent les hepatopaties greus 

 Malalties renals greus, incloent els tractaments amb hemodiàlisi 

 Malalties reumatològiques greus 

 Malalties agudes: són aquells processos de breu duració que per la seva 
evolució són greus (per exemple: bronquitis aguda, crisis asmàtica...). 

 
3. Altres supòsits excepcionals 
 
a) Les fractures i els accidents no laborals que impossibilitin el desplaçament a la feina, el 
desenvolupament del lloc de treball o una immobilització prolongada de la persona. 
 
b) Malalties infectocontagioses quan, per motiu del seu lloc de treball, l'empleat o empleada 
pugui posar en situació de risc altres persones (usuaris del servei, altre personal, etc.). A 
aquest efecte, la comissió tècnica determinarà a quins col·lectius s’aplicarà aquesta 
excepció. 
 
c) Els cinc primers dies a comptar des de la baixa mèdica per lT, per malalties contagioses 
per via aeròbica d'origen víric, bacterià o per fongs. Aquest supòsit tindrà caràcter 
excepcional, com a màxim dues vegades a I'any. 
 
4. Empleades públiques embarassades i durant el període de lactància natural. En les 
situacions d'incapacitat temporal per contingències comunes degudament acreditades, com 
és el cas de les empleades públiques embarassades i les que es trobin durant el període 
de lactància natural, es percebrà, des del primer dia, un complement de la prestació 
econòmica de la Seguretat Social fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques 
que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat. 
 
5. Empleades víctimes de la violència de gènere. En les situacions d'incapacitat temporal 
per contingències comunes degudament acreditades, com és el cas de les empleades 
públiques víctimes de violència de gènere, es percebrà, des del primer dia, un complement 
de la prestació econòmica de la Seguretat Social fins al cent per cent de les retribucions 
fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la 
incapacitat. 
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El procediment del reconeixement del cent per cent de les retribucions, en els supòsits 
excepcionals, s'iniciarà en el moment que I'empleat o empleada ho sol·liciti i acrediti que la 
seva situació d'lT està inclosa dins d'algun dels supòsits previstos en aquest Acord. 
 
Quart. Comissió tècnica 
Es constituirà una comissió de caràcter tècnic que coneixerà els processos d'incapacitat 
temporal que sol·licitin els empleats afectats. Aquesta comissió  determinarà / valorarà si 
cal aplicar el complement fins arribar al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques, 
pel fet que d’estar inclòs el procés d'incapacitat dins d'algun dels supòsits de I'acord tercer.  
 
En el termini màxim de tres mesos des de I'adopció d'aquest Acord, les parts designaran 
els representants de la comissió i es farà una sessió constitutiva en la qual s'establiran les 
normes de funcionament. En qualsevol cas, les decisions adoptades per aquesta comissió 
tindran caràcter retroactiu a 15 d'octubre de 2012. 
 
Cinquè. Gestió de les situacions d'incapacitat temporal. L’empresa regularà, mitjançant 
circular, les formes i els terminis d'acreditació de les situacions d'incapacitat temporal a 
l’efecte de l'aplicació d'aquest Acord, i n'informarà amb caràcter previ a la representació 
sindical. 
 
Sisè. Àmbit d'aplicació 
Aquest Acord s’aplicarà al personal al servei del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Setè. Entrada en vigor 
 
Aquesta regulació entrarà en vigor el 15 d'octubre de 2012. 
 
La regulació que conté aquest Acord s'estableix amb caràcter de temporalitat fins que es 
restableixin les circumstàncies legals anteriors al règim jurídic vigent, fruit de I'aplicació del 
Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària 
i de foment de la competitivitat. 

 
2. Notificar aquets acords a les persones interessades.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
38. Dictamen d'aprovació d'unes bases per a la selecció de personal temporal 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 21 de novembre 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 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. 
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Així mateix, s’ha publicat íntegrament la plantilla de llocs de treball en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6063, de 9 de febrer de 2012. 

 
2. L'article 22.2 dos la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat, 

estableix, que durant l'any 2012 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris 
interins llevat de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables 
que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es 
considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 

 
3. El 16 de maig de 2012, el Ple del Consell Comarcal va aprovar la declaració 

serveis públics essencials de caràcter propi del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, entre els quals es preveien les funcions següents: 

 
- Funcions d’assistència tècnica i assessorament ambiental als municipis de la 

comarca 
- Funcions d’assistència tècnica i assessorament en matèria d’habitatge als 

municipis de la comarca 
- Funcions d’assessorament en matèria d’habitatge als ciutadans (Oficina Local 

d’Habitatge del Vallès Oriental)  
- Accés motoritzat al medi natural 
- Autoritzacions d’activitats organitzades de circulació motoritzada en grup  
- Funcions relacionades amb el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya  
- Funcions d’informe i avaluació de les sol·licituds de llicència ambiental  
- Funcions de traducció i interpretació  
- Funcions de coordinació i gestió dels serveis socials resta de municipis del 

Vallès Oriental  
- Funcions de suport als municipis en relació amb l’acollida, igualtat i acomodació 

de la nova ciutadania del Vallès Oriental 
 

Al mateix temps, el Ple va aprovar les directrius que han de regir la cobertura de 
les necessitats de personal: 

 
1) Les necessitats de personal que es generin durant I'exercici 2012 s'atendran, 
prioritàriament, amb personal funcionari de carrera mitjançant els sistemes 
legalment previstos de provisió de llocs de treball, mobilitat interadministrativa i 
l'efectivitat dels reingressos al servei actiu dels empleats públics que així ho hagin 
sol·licitat. 
 
2) Com a regla general, s'estableix el criteri d'acord amb el qual durant I'exercici 
2012 no es procedirà al nomenament de funcionaris interins ni a la contractació de 
personal laboral temporal, llevat que es tracti d'un supòsit urgent i que no es pugui 
ajornar. Aquesta excepció s'aplicarà només amb relació als serveis, funcions i 
categories que la Corporació hagi considerat prioritàries o essencials. 
 
3) En relació amb els nomenaments interins efectuats pel Consell Comarcal del 
Vallès Oriental amb anterioritat a I'entrada en vigor del RDL 20/2011, els quals 
responen a necessitats i llocs de treball ja ocupats durant exercicis anteriors pel 
mateix personal interí i dotats pressupostàriament per a I'exercici 2012, en tant que 
els serveis d'adscripció corresponents informin del manteniment de les 
circumstàncies que motivaren la seva cobertura i, per tant, mentre no es produeixi 
una causa legal de finalització del nomenament, es procedirà a la seva renovació 
en el benentès que es mantenen les causes de necessitat que els van originar. 
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No obstant I'anterior, en aquells casos en què hagi desaparegut la causa que 
motivà el nomenament i d'acord amb els paràmetres de contenció que estableix el 
Reial Decret Llei de referència, es procedirà a la seva finalització. 
 
4) En relació amb els nomenaments interins que s’efectuïn amb posterioritat a 
I'entrada en vigor del RDL 20/2011, en atenció amb els criteris de contenció del 
RDL 20/2011, s'estableix com a regla general la no incorporació de personal interí 
o contractat temporal de nou ingrés. 
 
Això no obstant, i d'acord amb el que preveu la norma, es podran realitzar nous 
nomenaments interins per a cobrir necessitats urgents i que no es puguin ajornar 
en supòsits excepcionals que puguin encabir-se en la definició de sectors, funcions 
i categories professionals prioritàries o que afectin als serveis públics essencials, 
d'acord amb les següents regles: 

 
a) Vacants que es produeixin com a conseqüència de la pèrdua de la condició de 

funcionari de carrera o de personal laboral fix. 
 
En els supòsits que es produeixi una vacant fruit d'alguna de les causes de 
pèrdua de la condició de funcionari o de personal laboral fix, es procedirà a 
I'amortització de la plaça excepte si en termes d'anàlisi organitzativa s'observa 
la necessitat del seu manteniment, cas en el qual serà coberta mitjançant els 
processos de provisió entre el personal funcionari de carrera o laboral fix. 
 
Solament per cobrir necessitats urgents i inajornables en casos excepcionals 
que puguin encabir-se en la definició de sectors, funcions i categories 
professionals prioritàries o que afectin als serveis públics essencials, es 
procedirà a efectuar nomenaments interins o contractes de caràcter temporal, i 
en qualsevol cas fins que es resolguin els processos previstos en el paràgraf 
anterior. 

 
b) Places vacants dotades pressupostàriament i que no hagin estat cobertes en 

exercicis anteriors 
 

Es procedirà a I'amortització de la plaça excepte si en termes d'anàlisi 
s’observa la necessitat del seu manteniment, cas en el qual serà coberta 
mitjançant els processos de provisió entre el personal funcionari de carrera o 
laboral fix. 
 
Solament per cobrir necessitats urgents i inajornables en casos excepcionals 
que puguin encabir-se en la definició de sectors, funcions i categories 
professionals prioritàries o que afectin als serveis públics essencials, es 
procedirà a efectuar nomenaments interins o contractes de caràcter temporal, i 
en qualsevol cas fins que es resolguin els processos previstos en el paràgraf 
anterior. 

 
c) Nomenaments interins de les lletres b. c i d de l'art. 10 de I'EBEP Només es 

podrà nomenar personal interí o contractar personal laboral temporal per a 
cobrir necessitats urgents i inajornables en casos excepcionals que puguin 
encabir-se en la definició de sectors, funcions i categories professionals 
prioritàries o que afectin als serveis públics essencials. 

 
4. El 14 de novembre de 2012, la senyora Montserrat Rossinés Bayó, cap de l’Àrea 

de Polítiques Socials i d’Igualtat, ha emès l’informe següent: 
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“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 12 de juny de 2012, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de 

Benestar Social i Família, vam formalitzar el contracte programa 2012-2015, per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.  
 

2. L’objecte d’aquest contracte programa per al període 2012-2015 és articular els 
mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i el Consell comarcal del Vallès Oriental quant a la prestació i 
el finançament dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat, que s’inclouen en aquest document, i establir els eixos estratègics, 
els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament que 
permetin aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis. 
S’acorda que el contracte programa és l’eina de relació interadministrativa entre els ens 
locals de Catalunya i el Departament de Benestar Social i Família i que ha d’englobar 
tots els serveis i programes de l’àmbit competencial d’aquest; per tant, s’inclouran de 
manera progressiva en el marc d’aquest contracte programa els diferents serveis en 
què col·laboren ambdues parts. 
 

3. La disposició addicional vuitena de la Llei 127/2012, de 22 de febrer, de Pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya estableix que es prorroga la Cartera de serveis socials 
2010-2011, aprovada pel Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, amb les modificacions 
introduïdes pel marc legal vigent, i se n’amplia la vigència fins al dia 31 de desembre de 
2012. Fins que no s’aprovi la nova cartera, els criteris funcionals de les prestacions de 
serveis dels centres residencials i diürns de gent gran i de persones amb discapacitat 
actualment vigents poden ésser determinats pel departament competent en matèria de 
serveis socials, per mitjà d’una disposició reglamentària. 
 

4. L’annex de la  de la Cartera de  Serveis Socials 2010 -2011 a l’apartat 1.1.1 Servei 
bàsic d’atenció social estableix la ràtio del professionals del servei bàsic d’atenció 
social en 3 treballadores socials i 2 educadors socials cada 15.000 habitants. 
 

5. L’article 32 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, estableix que el Projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat i la documentació annexa es remetran al Parlament de 
Catalunya abans del 10 d’octubre de cada any, per al seu examen, esmena i aprovació. 
 
La Llei de pressupostos de Catalunya per a l’any 2013 encara no ha estat aprovada. 
Així mateix la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya pel proper 25 de 
novembre ha de comportar a la pràctica que aquests no siguin aprovats abans de 
l’acabament de l’any 2012.   
 
En aquest sentit, l’article 33 preveu que en el supòsit que l’1 de gener, per qualsevol 
motiu, no resultés aprovat el pressupost, es considerarà prorrogat automàticament el 
de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació dels nous en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La pròrroga no afectarà els crèdits per a 
despeses corresponents a serveis o programes que finalitzin durant l’exercici del 
pressupost prorrogat. 
 

6. Es preveu la baixa que s’esdevé d’una maternitat de la coordinadora d’equips de l’Àrea 
de polítiques Socials i d’Igualtat. És necessari cobrir la baixa per tots els conceptes que 
es puguin donar (IT, maternitat, lactàncies, excedències...)  per tal de donar continuïtat  
als serveis i programes inclosos al contracte programa 2012-2015, segons el detall 
següent:  

 Fitxa 1. Serveis socials bàsics: professionals dels equips bàsics, serveis 
d’atenció domiciliària, referents comunitaris, ajuts d’urgència social i projectes 
específics. 
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 Fitxa 2. Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i 
adolescents (servei de centre obert, programa d’atenció social i educatiu davant 
les situacions de risc i servei d’integració familiar en família extensa). 

 Fitxa 7. Acollida i integració de persones immigrades. 

 Fitxa 28. Serveis d’informació i atenció a les dones. 
7. Es preveu la baixa que s’esdevé d’una maternitat de l’educadora social d’un dels 

equips bàsics d’atenció social. És necessari cobrir la baixa per tots els conceptes que 
es puguin donar (IT, maternitat, lactàncies, excedències...) per tal de donar continuïtat 
als serveis i programes inclosos al contracte programa 2012-2015, segons el detall 
següent:  

 Fitxa 1. Serveis socials bàsics: professionals dels equips bàsics, serveis 
d’atenció domiciliària, referents comunitaris, ajuts d’urgència social i projectes 
específics. 

Per això, l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat proposa:  
 

Que es doni cobertura a les funcions que corresponen als llocs de treball de coordinadora 
d’equips de l’Àrea de polítiques Socials i d’Igualtat (codi LT15 de la Relació de llocs de 
treball)  i d’educadora social dels equips bàsics d’atenció social ( codi LT10 de la Relació 
de llocs de treball) amb el procediment de selecció adequat.” 

 
5. El 12 de novembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 

Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
INFORME SOBRE LA NECESSITAT D’INCORPORAR A JORNADA PARCIAL UNA 
PERSONA TITULADA EN ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL PER AL SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA MUNICIPAL EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT I ENGINYERIA 

 
1. Actualment el Consell Comarcal disposa d’un equip de 3 enginyers tècnics industrials 

adscrits a l’Àrea de Medi Ambient i Territori que s’ocupen principalment de prestar els 
serveis d’assistència tècnica municipal en matèria de medi ambient i enginyeria i de la 
Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Vallès Oriental. 
 

2. El servei d’assistència tècnica municipal en matèria de medi ambient i enginyeria servei 
s’empara en la competència del Consell Comarcal per 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. 

 
3. D’altra banda, el servei de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Vallès 

Oriental deriva de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats atribueix al Consell Comarcal competències d’informe i avaluació 
ambiental sobre activitats de l’annex II d’aquesta Llei situades en municipis que no 
tinguin atribuïda la competència d’informe. 

 
4. Pel que fa al servei d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria, 

actualment el Consell Comarcal el presta als ajuntaments següents: 
 

Ajuntament 
Dedicació efectiva 
(hores setmanals) 

Dedicació real 
(hores setmanals) 

Preu anual (euros) 

Bigues i Riells 9 10,6 11.877,86 

Canovelles 21 24,7 28.407,88 

Cànoves i Samalús 2 2,4 2.621,18 

Castellterçol 4 4,7 5.242,36 

Les Franqueses del Vallès 7 8,2 9.174,14 

Martorelles 14 16,5 18.348,28 
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Sant Fost de Campsentelles 18 21,2 23.627,33 

Sant Quirze Safaja 2 2,4 2.621,18 

Santa Maria de Martorelles 2 2,4 2.621,18 

Tagamanent 1,6 1,9 2.126,08 

Vilalba Sasserra 2 2,4 2.621,18 

TOTAL 82,6 97,4 109.288,65 

 
5. Tanmateix, per seguir atenent les necessitats dels ajuntaments es preveu haver 

d’incrementar en un 7% la dedicació del servei a 1 de gener de 2013, de manera que la 
prestació quedi repartida entre els ajuntaments següents: 

 

Ajuntament 
Dedicació efectiva 
(hores setmanals) 

Dedicació real 
(hores setmanals) 

Preu anual (euros) 

Canovelles 21 24,7 27.066,29 

Cànoves i Samalús 4 4,7 5.155,48 

Castellterçol 4 4,7 5.155,48 

Les Franqueses del Vallès 3,5 4,1 4.511,05 

Martorelles 14 16,5 18.044,19 

Sant Fost de Campsentelles 18 21,2 23.199,68 

Sant Quirze Safaja 2 2,4 2.577,74 

Santa Maria de Martorelles 2 2,4 2.577,74 

Tagamanent 1,6 1,9 2.076,32 

Vallromanes 12 14,1 15.466,45 

Vilalba Sasserra 6 7,1 7.733,23 

TOTAL 88,1 103,7 113.563,66 

 
6. Val a dir que el servei d’assistència tècnica municipal en matèria de medi ambient i 

enginyeria ha experimentat una notable demanda per part dels ajuntaments des que es 
va iniciar l’any 2007 i, especialment, durant els últims anys. Tenint en compte la 
previsió per a 1 de gener de 2013, la dedicació al servei s’haurà incrementat un 224% 
en dos anys. 

 
7. La progressió d’aquest servei d’assistència tècnica s’explica, sobretot, per la necessitat 

dels ajuntaments de ser més eficients mitjançant fórmules de mancomunació. Així 
mateix, el servei té altres punts forts com són la solvència tècnica de l’equip 
professional o la flexibilitat i garantia en la prestació del servei. Per aquestes mateixes 
raons, es preveu que la demanda d’aquest servei per part dels ajuntaments continuï 
creixent en l’actual context de revisió dels serveis municipals. 

 
8. Tanmateix, l’equip de 3 enginyers tècnics industrials adscrits a l’Àrea de Medi Ambient i 

Territori ha esdevingut insuficient per poder atendre els serveis d’assistència tècnica 
municipal en matèria de medi ambient i enginyeria i de la Ponència Comarcal 
d’Avaluació Ambiental del Vallès Oriental.  
 

9. D’acord amb tot això, per poder oferir el servei d’assistència tècnica en matèria de medi 
ambient i enginyeria, resulta necessari poder incorporar a jornada parcial una persona 
titulada en enginyeria tècnica industrial, per la qual cosa es proposa iniciar el procés de 
provisió corresponent 

 

10. El cost d’aqueta provisió s’haurà d’imputar a les partides pressupostàries 
170.00.120.01, 170.00.121.00 i 170.00.121.01 del pressupost general d’ingressos.”  
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6. El 21 de novembre 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 la selecció del personal de les entitats 
locals. 

 
2. L’article 100.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, segons el qual correspon a l’Administració de l’Estat establir 
reglamentàriament les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d’ajustar-
se el procediment de selecció i formació dels funcionaris al servei de 
l’Administració local.  

 
3. El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’aproven les regles bàsiques i els 

programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris 
de l’Administració local, de caràcter bàsic a efectes del que disposa l’article 149.1.18 
de la Constitució. 
 

4. L’article 90 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel  
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que fa al règim de la convocatòria. 

 
5. 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 que regeixen la convocatòria de les proves selectives per a la 

selecció i provisió de personal temporal, i que són les següents: 
 

1. Objecte de la convocatòria 
 

a) És objecte d’aquesta convocatòria la selecció i provisió de les tres places temporals 
següents: 
  

- Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió 
diplomat/da en treball social i/o diplomat en educació social o habilitat/da, escala 
d’administració general (codi LT15 de la Relació de llocs de treball), de la plantilla del 
personal laboral temporal del Consell Comarcal mitjançant un contracte d’interinitat per 
maternitat, baixa d’IT i compactació de la lactància. 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure. Les 
tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran desenvolupar les funcions 
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gestió de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental i gestió, seguiment i 
lideratge de projectes comarcals. 
 

- Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió 
diplomat/da en educació social o habilitat/da, escala d’administració general (codi LT10 de 
la Relació de llocs de treball), de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal mitjançant un contracte d’interinitat per maternitat, baixa d’IT i compactació de la 
lactància. 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure. Les 
tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran desenvolupar les funcions 
pròpies des Serveis bàsics d’atenció social segons l’article 17 de la llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials i s’adscriurà a un dels equips bàsics de serveis socials de 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
- Una plaça de tècnic/a de gestió a temps parcial del grup de classificació A2, subescala 

tècnica de gestió, enginyer tècnic, escala d’administració general (codi 30 de la Relació de 
llocs de treball), de la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal. 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure. Les 
tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran prestar assistència tècnica 
a ajuntaments en matèria d’enginyeria municipal; avaluar, informar i inspeccionar en 
matèria de medi ambient, prevenció d'incendis, i seguretat industrial; donar suport quan 
calgui en la resta de funcions de l’Àrea de Medi Ambient i Territori i s’adscriurà a l’Àrea 
de Medi Ambient i Territori. 

 
b) Les proves selectives es regeixen per aquestes bases, per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, 

per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 
30 de juliol i, supletòriament, per la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública aprovada 
pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel RD 896/1991, pel qual s’estableixen 
les regles bàsiques i programes mínims que deu ajustar-se el procediment de selecció  
dels funcionaris de l’administració local, de 7 de juny, la Llei 30/1984, de mesures per a 
la reforma de la funció pública, de 2 d’agost, i la Llei 23/1988, modificació de la Llei de 
mesures per a la reforma de la funció pública, de 28 de juliol.  
 

c) L’adjudicació de la plaça als aspirants que superin el procés s’ha de fer d’acord amb la 
puntuació total obtinguda al llarg de tot el procés, sempre que vagin superant les 
proves successivament. 
 

2. Condicions dels aspirants 
 

Per ser admès per fer les proves selectives, els aspirants han de reunir els requisits i les 
condicions següents: 

 
a) Tenir la ciutadania espanyola, tenir la ciutadania de qualsevol membre de la Unió 

Europea o tenir la ciutadania de qualsevol país que hagi ratificat un conveni relatiu a 
l’entrada, la circulació, la residència i l’establiment dels seus nacionals.  

b) Tenir complerts setze anys. 
c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir 

l’acreditació corresponent en la data en què s’acabi el termini de presentació de 
sol·licituds per prendre part en les proves selectives: 
 

 
La titulació exigida en el cas de les places adscrites l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat seran:  
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- Tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió 
diplomat/da en treball social i/o diplomat en educació social o habilitat/da, escala 
d’administració general (codi LT15 de la Relació de llocs de treball), de la plantilla del 
personal laboral temporal:  
 
Diplomatura en Treball Social i/o Educació Social o habilitat/da 
 

- Tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió 
diplomat/da en educació social o habilitat/da, escala d’administració general (codi 
LT10 de la Relació de llocs de treball), de la plantilla del personal laboral temporal:  
 
Diplomatura en Educació Social o habilitat/da 
 

La titulació exigida en el cas de les places adscrites l’Àrea de Media Ambient i Territori 
seran:  

 
- Una plaça de tècnic/a de gestió a temps parcial del grup de classificació A2, subescala 

tècnica de gestió, enginyer tècnic, escala d’administració general (codi 30 de la 
Relació de llocs de treball), de la plantilla del personal funcionari interí:  
 
Enginyeria tècnica industrial o enginyeria industrial 

 
d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que impedeixi el 

desenvolupament de les funcions corresponents. 
 
e) No haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap 

administració pública, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les 
funcions públiques. 

 
Tots els requisits exigits s’han de tenir en el dia que acabi el termini de presentació de 
sol·licituds, i s’han de mantenir en el moment de l’atorgament del contracte indefinit.  

 
3. Presentació de les sol·licituds 

 
Les sol·licituds per prendre part a la convocatòria, en les quals es fa constar que es 
reuneixen les condicions exigides en aquestes bases per a la plaça a la qual s’opti, s’han 
d’adreçar al Consell Comarcal i presentar en el seu Registre General, carrer Miquel Ricomà 
número 46 de Granollers, en el termini de vint dies naturals, a comptar a partir de l’endemà 
de la darrera publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

 
A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents següents: 

 
a) Fotocòpia del document d’identitat. 
b) Currículum vitae. 
c) Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
d) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i valorables a la 

fase de concurs i dels requisits mínims necessaris per tenir dret a participar en les 
proves. 

 
Quan la sol·licitud s’enviï per correu, l’aspirant ha de justificar la data d’imposició de la 
tramesa a l’oficina de Correus i anunciar-la al tribunal mitjançant telefax o telegrama en el 
mateix dia. 
 
En presentar la sol·licitud, els aspirants han d’abonar en concepte de drets d’examen per 
prendre part en les proves selectives, l’import següent:  
 

Grup A2:  29,02 euros 
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El pagament d’aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés en efectiu o transferència 
bancària al compte 2013-0046-82-0200998227, de la Caixa Catalunya, o bé per gir postal o 
telegràfic. En tots els casos, s’ha de presentar amb la sol·licitud la còpia del resguard 
acreditatiu de l’ingrés, i, en el cas dels girs postals, es farà constar el nom de l’aspirant, la 
data i el número del gir.  
 
4. Llista d’aspirants admesos i exclosos 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta 
un decret, en el termini d’un mes, i declara aprovada la llista provisional dels aspirants 
admesos i exclosos, que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Es concedeix un termini de cinc dies a l’efecte d’efectuar reclamacions, en els termes que 
preveu l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener –en endavant, LPAC-. 
 
Així mateix, a l’esmentat decret s’anuncia el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves; l’ordre 
d’actuació dels aspirants i la composició del tribunal qualificador. 
 
La relació d’admesos ha de contenir el nom, els cognoms i el document d’identitat dels 
aspirants, ordenats alfabèticament segons els cognoms. 
 
La relació d’exclosos, que figura a continuació de l’anterior, s’ordena, en primer lloc, per les 
causes d’exclusió, d’acord amb els requisits i les formalitats exigits en aquestes bases i, 
dins de cada grup, per l’ordre alfabètic del cognom dels aspirants, amb expressió del 
document d’identitat. 
 
5. Tribunal qualificador 
 
El tribunal qualificador de les proves nomenat pel president del Consell Comarcal està 
constituït per: 
 
a) President 
 
El cap de l’Àrea corresponent o, en la seva absència, la persona en qui delegui. 
 
b) Vocals (amb veu i vot) 
 
Dos tècnics amb la titulació corresponent. 
El coordinador de Persones i Valors del Consell Comarcal. 
El secretari del Consell Comarcal o, en la seva absència, la persona en qui delegui. 
 
Per corregir la prova de català, el tribunal compta amb l’assistència d’un/a representant del 
Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
Per corregir la prova d’informàtica, el tribunal compta, si s’escau, amb l’assistència del 
Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  
 
El tribunal està integrat, a més, pels membres suplents respectius que, simultàniament amb 
els titulars, són designats per a la constitució del tribunal. Els vocals han de tenir una 
titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places objecte de la convocatòria. 
 
La designació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar a les regles establertes en l’article 
60 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, i es fa 
pública mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus 
membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en 
cas d’empat, decideix el vot de qualitat del president. 
 
El tribunal pot disposar de l’assessorament d’especialistes, per a totes o algunes de les 
proves, els quals s’han de limitar a l’exercici de les seves especialitats tècniques. 
 
El tribunal ha d’adoptar les previsions necessàries per tal que els aspirants amb disminució 
gaudeixin de condicions similars, per dur a terme les proves, a les de la resta dels 
aspirants. El tribunal pot demanar prèviament l’informe de l’administració laboral sanitària o 
dels òrgans competents en matèria de disminució pel que fa als aspirants que hagin 
al·legat aquesta condició. 
 
La no presentació d’un/a aspirant a qualsevol de les proves en el moment de ser cridat 
determina automàticament la pèrdua del dret a participar en la prova i en les successives, i 
queda  exclòs, en conseqüència, del procés selectiu. 
 
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 
28 i 29 de la LPAC. 
 
6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 
 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal, s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Per 
identificar-se els aspirants han de concórrer a cada exercici amb el document d’identitat. 

 
- Proves per una plaça de torn lliure per concurs oposició de personal laboral 

temporal tècnic de gestió adscrit l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, 
diplomat/da en treball social i/o diplomat/da en educació social, grup A2. 

 
Fase oposició 
 
Prova 1. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar 10 preguntes 
sobre el marc legal i funcional dels serveis bàsics d’atenció social. El temps per fer aquesta 
prova és d’una hora. Es puntua de 0 a 10 punts i per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 
punts, com a mínim. 

 
Prova 2. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix en 
desenvolupar un caso pràctic en relació a les funcions descrites per aquesta plaça. El 
temps per fer aquesta prova és d’una hora i mitja. Es puntua de 0 a 10 punts i per superar 
la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim.. 
 
Prova 3. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior  i valora els aspectes següents: 
 
- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 
- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. Aquesta puntuació complementarà la fase d’oposició. 
 
Prova 4.  De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que 
pel grup A2 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 
aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, respectivament, de la Junta Permanent 
de Català o d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer 
la prova. 
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Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 

contingut professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó de 
0,5 punts per any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 punts. 
 
L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins el mes anterior a la 
finalització del termini de presentació d'instàncies. I a més: 
 
L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de 
temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en 
aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i 
valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones 
aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de 2 punts, a raó del barem 
següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................. de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En 
el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, 
quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà 
aplicant la puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
La puntuació màxima d’aquesta fase serà de 6 punts, que se sumaran a la fase d’oposició. 

 
c) Altres mèrits 
 
Mèrits a considerar pel Tribunal fins a 2 punts. En especial l'elaboració d'estudis, els 
treballs i les activitats de transmissió de coneixements, llevat que siguin tasques pròpies del 
lloc de treball, i al mateix temps es valorarà tenir les dues titulacions.   

 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits i 
que serà com a màxim amb un total de 10 punts. 

 
Després de cada prova es penja al tauler d’anuncis del Consell Comarcal la llista 
d’aspirants per ordre de puntuació del conjunt de cada prova, i poden seguir amb les 
proves posteriors només els aprovats. 

 
- Proves per una plaça de torn lliure per concurs oposició de personal laboral 

temporal tècnic de gestió, diplomat/da en educació social, grup A2, adscrita a 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
Fase oposició 
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Prova 1. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar 10 preguntes 
sobre el marc legal i funcional dels serveis bàsics d’atenció social. El temps per fer aquesta 
prova és d’una hora. Es puntua de 0 a 10 punts i per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 
punts, com a mínim. 
 
Prova 2. Consisteix en desenvolupar un cas pràctic en relació a les funcions pròpies de 
l’educador/a social. El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es puntua de 0 a 10 
punts i per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior  i valora els aspectes següents: 
 
- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 
- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. Aquesta puntuació complementarà la fase d’oposició. 
 
Prova 4.  De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que 
pel grup A2 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 
aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, respectivament, de la Junta Permanent 
de Català o d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer 
la prova. 
 
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 

contingut professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó de 
0,5 punts per any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 punts. 
 
L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins el mes anterior a la 
finalització del termini de presentació d'instàncies. I a més: 
 
L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de 
temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en 
aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i 
valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones 
aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de 2 punts, a raó del barem 
següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................. de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 
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L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En 
el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, 
quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà 
aplicant la puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
La puntuació màxima d’aquesta fase serà de 8 punts, que se sumaran a la fase d’oposició. 

 
c) Altres mèrits 
 
Mèrits a considerar pel Tribunal, en especial l'elaboració d'estudis i treballs i les activitats 
de transmissió de coneixements, llevat que siguin tasques pròpies del lloc de treball, fins a 
2 punt. 
 
Després de cada prova es penja al tauler d’anuncis del Consell Comarcal la llista 
d’aspirants per ordre de puntuació del conjunt de cada prova, i poden seguir amb les 
proves posteriors només els aprovats. 
 
- Proves per la plaça de torn lliure per concurs oposició de personal funcionari 

interí tècnic/a de gestió, grup A2, adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 
 
Fase d’oposició 
 
Prova 1, de caràcter obligatori i eliminatori, sobre coneixements de la comarca, 
coneixements específics en relació amb les funcions pròpies del lloc de treball, i sobre 
redacció administrativa. El temps per fer aquesta prova és de 2 hores. Es puntua de 0 a 10 
punts i per superar-la s’ha d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 2, de caràcter obligatori i eliminatori, sobre ús de tècniques i mitjans informàtics 
(processament de textos, dades i Internet). El temps per fer aquesta prova és de 30 minuts. 
Es puntua de 0 a 10 punts i per superar-la s’ha d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3, Entrevista, de caràcter obligatori i no eliminatori, l’òrgan de selecció entrevista els 
aspirants i valora els aspectes següents: 
 
 Nivell de formació 
 Experiència professional 
 Capacitat d’integració 
 Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. Aquesta puntuació complementarà la fase d’oposició. 
 
Prova 4.  De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que 
pel grup A2 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 
aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, respectivament, de la Junta Permanent 
de Català o d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer 
la prova. 
 
Fase de concurs 
 
La fase de concurs no pot representar més de la tercera part de la puntuació màxima 
assolible.  
Mèrits a valorar 
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat la prova, d’acord amb els barems següents: 
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a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 
contingut professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó de 
0,5 punts per any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 2 punts. 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de 2 punts, a raó del barem 
següent: 

 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................. de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 

 
c) Altres mèrits 
Mèrits a considerar pel Tribunal, en especial l'elaboració d'estudis i treballs i les activitats 
de transmissió de coneixements, llevat que siguin tasques pròpies del lloc de treball, fins a 
2 punt. 
 
La puntuació màxima d’aquesta fase serà de 4 punts, que se sumaran a la fase d’oposició. 
 
Després de cada prova es penja al tauler d’anuncis del Consell Comarcal la llista 
d’aspirants per ordre de puntuació del conjunt de cada prova, i poden seguir amb les 
proves posteriors només els aprovats.  
 
7. Qualificació final 
 
La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase de concurs 
més l’obtinguda a la fase d’oposició.  
 
8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 
 
Després d’efectuar la qualificació dels exercicis, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis 
del Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat de les proves per 
ordre de puntuació, i la trametrà a la Presidència del Consell Comarcal, perquè nomeni als 
funcionaris interins i contracti el personal laboral. 
  
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior 
al de les places objecte de la convocatòria.  
 
9. Presentació de documents 
 
Els aspirants proposats han de presentar a la Secretaria del Consell Comarcal, dins del 
termini de vint dies naturals, comptadors a partir de la publicació de la relació d’aprovats, 
els documents originals acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits a la 
convocatòria. 
 
Els aspirants que tinguin la condició de funcionaris públics estan exempts de justificar les 
condicions i els requisits ja demostrats per obtenir el seu anterior nomenament i han de 
presentar un certificat per acreditar la seva condició o altres circumstàncies que constin en 
el seu expedient personal. 
 
10. Incompatibilitats 
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà 
aplicable al/a la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el 
sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al servei 
de la corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la 
compatibilitat en el formulari que li facilitaran els Serveis de Recursos Humans de la 
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corporació, o exercir, altrament, l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre i l'article 337 del Decret 214/1990. 
 
11. Incidències 
 
El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta 
convocatòria i per prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves selectives. 
 
12. Impugnacions 
 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se’n derivin, així com 
l’actuació del tribunal, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma 
establerts en la LPAC. 
 
13. Disposició addicional  
 
En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que determina el 
Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 
de juliol i subsidiàriament pel Text únic dels preceptes de la funció pública de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre i per la resta de disposicions aplicables. 
 

2. Publicar íntegrament les Bases en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i 
al taulell del Consell Comarcal del Vallès Oriental.” 

 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
39. Dictamen d’aprovació d’unes bases per a la provisió d’un lloc de treball. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 21 de novembre 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 16 de maig de 2012, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el contingut i la 
signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana del Consum de la 

http://www.gencat.cat/governacio-ap/administracio/pdf/lle21-87.pdf
http://www.gencat.cat/governacio-ap/administracio/pdf/lle21-87.pdf
http://www.gencat.cat/sial/norma_personal/8)%20%20%20RPSEL.pdf
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Generalitat de Catalunya, per a la coordinació de les actuacions en matèria de 
consum. 

 
La clàusula segona d’aquest conveni estableix que el Consell Comarcal  disposarà, 
com a personal propi, d'un o més tècnics que ocupin llocs de treball de titulació 
mitjana o superior, experts en matèria de consum, els quals atendran els ciutadans 
i ciutadanes domiciliats en els diversos municipis que integren la comarca, en les 
següents activitats en matèria de defensa dels consumidors i usuaris. 

 
3. El 30 d’octubre de 2012, el Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant 

l’acord 109, ha acordat la delegació de competències en matèria de resolució de 
conflictes de consum, tasques d’inspecció i campanyes de control al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 

4. En l’ordre del dia d’aquest mateix Ple es proposa la l’aprovació del Pressupost 
d’ingressos i de despeses de 2013 i les seves bases d’execució, la plantilla de 
personal, la relació de llocs de treball per a l’any 2013 i l’organigrama tècnic. 
 
La relació de llocs de treball de 2013 preveu un lloc de treball pendent de provisió 
corresponent a un funcionari de l’escala d’administració especial, subescala 
tècnica adscrita a l’Àrea de Desenvolupament local. Les funcions que li 
corresponen són les es desprenen de les activitats previstes a la clàusula segona 
del Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat 
de Catalunya, per a la coordinació de les actuacions en matèria de consum i que 
són les següents: 
 
a) Atenció al públic en una oficina presencial amb un rètol que identifiqui de forma 

clara l’oficina d’informació a les persones consumidores  
b) Informació a les persones consumidores i usuàries sobre els seus drets i la 

forma d’exercir-los. 
c) Atenció a  les consultes, reclamacions i denúncies de les persones 

consumidores i usuàries. 
d) Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions 

que se'n derivin. 
e) En el cas que la mediació no fos possible i s'opti per l'arbitratge de consum, 

donar trasllat de la sol·licitud a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya o a 
les Seccions Territorials de l’Agència Catalana del Consum. 

f) Actuar com a secretari de Tribunals Arbitrals quan es constitueixin a la  
Comarca. 

g) Foment de la mediació i l’arbitratge com a vies de resolució de conflictes en 
matèria de consum i foment de l’adhesió d’empreses i entitats a la Junta 
Arbitral de Consum de Catalunya 

h) Realització de tasques inspectores, si s’escau, i de les diligències prèvies que 
es derivin de la presentació d'una denúncia. 

i) Desplegament a la comarca de les campanyes d’inspecció i de control 
sistemàtic programades periòdicament per l’Agència Catalana del Consum, 
d'acord amb les instruccions i els protocols que s’estableixin. 

j) Realització de la presa de mostres i les anàlisis necessàries de productes i 
bens, si s'escau, quan es produeixi una denúncia o quan així s'indiqui, per 
aquells productes assenyalats en els protocols de les campanyes i del control 
sistemàtic. 

k) Atenció a les alertes referents a productes perillosos que li siguin adreçades 
des del Agència Catalana del Consum, tramitant-les d'acord amb les 
instruccions assenyalades per a cada una d'elles. 
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l) Preparació i realització, quan convingui, de sessions d'informació, formació i 
educació   sobre temes relacionats amb consum amb Ajuntaments, 
associacions de consumidors, gremis, associacions o federacions de 
comerciants o empreses prestadores de serveis i centres educatius de la 
comarca, en coordinació amb les Seccions Territorials de l’Agència Catalana 
del Consum i/o la unitat central de l’Agència Catalana del Consum a fi de 
difondre millor la política de consum de la Generalitat de Catalunya . 
 

5. 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. 
 

6. El 21 de novembre 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: 
 
2. Aprovar les Bases particulars que regeixen la convocatòria per a la provisió per 

lliure designació del lloc de treball de tècnic superior de l’Àrea de 
Desenvolupament Local, 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. 
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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 de dos anys 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. 
 
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 concurs  
 

 Descripció del lloc: Tècnic superior de l’Àrea de Desenvolupament Local 

 Codi funcional: F31  

 Número de llocs de treball:1  

 Lloc retributiu: A1 - Nivell complement destinació: 24  

http://www.gencat.net/governacio-ap/administracio/pdf/dec123-97.PDF


188 

 
Característiques del lloc  
 

 Àrea: Desenvolupament Local  

 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: 
  
A més dels requisits a què fan referència les Bases particulars de la convocatòria i la 
normativa d’aplicació, es requereix: 
  

 Tenir qualsevol categoria del subgrup de classificació A1 (antic grup A)  
Mèrits  

 
a) Per estar desenvolupant activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 

contingut professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça a la que s’opta, a 
raó d’1 punt per any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 punts. 

 
L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de 
temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en 
aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i 
valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones 
aspirants. 
 
L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la 
categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i 
l'experiència adquirida, o fotocòpia del/s contracte/s de treball. 

 
b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 

amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de 2 punts, a raó del barem 
següent: 

 
- 0,1 punts …………….. de 15 a 30 hores 
- 0,2 punts …………….. de 31 a 50 hores 
- 0,3 punts …………….. de 51 a 100 hores 
- 0,4 punts …………….. de 101 a 150 hores 
- 0,5 punts …………….. de 151 a 300 hores 
- 1 punt ………………… de més de 300 hores 

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores 
o en crèdits. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits, quedarà a 
criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases. 
 

c) Altres mèrits 
 
Mèrits a considerar pel Tribunal, en especial l'elaboració d'estudis i treballs i les 
activitats de transmissió de coneixements, llevat que siguin tasques pròpies del lloc de 
treball, fins a 2 punts. 
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3. Donar publicitat interna d’aquests acords.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESTUDIS 
 
40. Donar compte del Decret de Presidència 121/2012, de 2 de novembre, de 

sol·licitud de pròrroga d’un conveni. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Presidència 
121/2012, de 2 de novembre, de sol·licitud de pròrroga d’un conveni. 
 
 
41. Donar compte del Decret de Gerència 522/2012, de 19 d’octubre, d’aprovació 

d’una certificació única i final. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Gerència 
522/2012, de 19 d’octubre, d’aprovació d’una certificació única i final. 
 
 
42. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Castellcir. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Política Territorial i Estudis, de 21 de novembre de 
2012, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Castellcir tenen subscrit un conveni per a la 
prestació per part del Consell Comarcal d’assistència d’arquitectura tècnica, que es 
considera necessari renovar per poder seguir oferint el servei. 
 
Així mateix, es considera convenient ajustar la dedicació de 6 a 5 hores quinzenals, de 
mutu acord amb l’Ajuntament. 
 
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. 
 
El cost d’aquesta assistència tècnica per a l’any 2013, amb una dedicació de 5 hores 
quinzenals, s’estima en 3.382,24 euros anuals, que s’hauria d’actualitzar per a anys 
successius d’acord amb l’IPC de l’any precedent. 
 
Tenint en compte que aquest cost és més favorable per a l’Ajuntament que no pas el que 
resultaria de la pròrroga del conveni, aplicant la variació de l’IPC sobre el preu vigent, es 
considera oportú formular una renovació del conveni en lloc d’una pròrroga. 
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Així doncs, s’informa favorablement la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Castellcir per a la prestació d’assistència en matèria d’arquitectura tècnica 
en els termes assenyalats.” 

 
2. El 14 de novembre 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 a l’Ajuntament de 
Castellcir. 

 
3. El 21 de novembre 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, 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. 
 

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

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

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

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

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

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

d’arquitectura tècnica a l’Ajuntament de Castellcir. 
 

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

 
 
 

“R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president/a 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, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
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M A N I F E S T E N 
 

I. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 
als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Castellcir, en endavant l’ AJUNTAMENT, requereix d’assistència en 

matèria d’arquitectura tècnica i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a l’ 

AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica.  
 
IV. Que DATA, l’ AJUNTAMENT va aprovar el contingut i la signatura d’aquest conveni. 
 
V. Que DATA, el CONSELL COMARCAL va aprovar el contingut i la signatura d’aquest 

conveni. 
 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per 
a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.    

 
II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 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. 

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

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

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria d’arquitectura 
tècnica del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 

Pel que fa a l’assistència d’ARQUITECTURA TÈCNICA, les funcions desenvolupades 
per part del CONSELL COMARCAL seran les següents: 

 
1. Gestió, control i informe sobre serveis de competència municipal 
2. Gestió, control i informe sobre obres i equipaments municipals 
3. Disciplina urbanística 
4. Atenció de consultes relacionades amb alguna de les funcions anteriors 
5. Col·laboració amb l'Ajuntament amb la resta de tasques pròpies de l'àmbit de 

l’arquitectura municipal 
 
2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 

amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 

 
- 5 hores quinzenals a arquitectura tècnica 

 
3. 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 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 

funcions assistencials acordades. 
 
2. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
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Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2013 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 

segon és de 3.382,24 euros. 
 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el punt 

1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada 
anualitat. 

 
3. Pel que fa a les possibles pròrrogues d’aquest conveni s’aplicarà el cost del servei 

corresponent per a l’any 2013, que s’hauria d’actualitzar per anys successius, si fos el 
cas, d’acord amb l’IPC de l’any precendent.  

 
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb 

el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 

 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 
2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna 

mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es 
regeix per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic 
administratiu i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar 

pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i 
avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar 
les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que 
s’estableixen en aquest conveni. 
 

2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, personal 
directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la 
comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li 
l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
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c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 
tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin 
originat com a conseqüència d’això 

d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 

les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Castellcir.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
43. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de la Llagosta. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Política Territorial i Estudis, de 21 de novembre de 
2012, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
“El Consell Comarcal i l’Ajuntament de La Llagosta tenen subscrit un conveni per a la 
prestació per part del Consell Comarcal d’assistència tècnica d’habitatge, que es considera 
necessari renovar per poder seguir oferint el servei. 
 
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. 
 
El cost d’aquesta assistència tècnica per a l’any 2013, amb una dedicació de 5 hores 
quinzenals, s’estima en 6.764,48 euros anuals, que s’hauria d’actualitzar per a anys 
successius d’acord amb l’IPC de l’any precedent. 
 
Tenint en compte que aquest cost és més favorable per a l’Ajuntament que no pas el que 
resultaria de la pròrroga del conveni, aplicant la variació de l’IPC sobre el preu vigent, es 
considera oportú formular una renovació del conveni en lloc d’una pròrroga. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de La Llagosta per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’habitatge 
en els termes assenyalats.” 

 
2. El 14 de novembre 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’habitatge a l’Ajuntament de la 
Llagosta. 
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3. El 21 de novembre 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, 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. 
 

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

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

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

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

d’habitatge a l’Ajuntament de la Llagosta. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de la 
Llagosta en matèria d’habitatge, 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, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Alberto López Rodríguez, alcalde-president de l’Ajuntament de la 
Llagosta, assistit per la secretària de la corporació, senyora Teresa Valldeoriola i 
Ferrerons. 
 

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 la Llagosta, 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. 
 
El secretari i la secretària accidentals també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, 
d’acord amb l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
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 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 
als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diferents municipis. 
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II. Que l’Ajuntament de la Llagosta, en endavant l’ AJUNTAMENT, requereix d’assistència en 
matèria d’habitatge i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a l’ 

AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria d’habitatge.  
 
IV. Que DATA, l’ AJUNTAMENT va aprovar el contingut i la signatura d’aquest conveni. 
 
V. Que DATA, el CONSELL COMARCAL va aprovar el contingut i la signatura d’aquest 

conveni. 
 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per 
a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.    

 
II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 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. 

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 



199 

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

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria d’habitatge del 
CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 

 
Pel que fa a l’assistència d’HABITATGE, les funcions desenvolupades per part del 
CONSELL COMARCAL són les següents: 

 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 

projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de 
l’habitatge 

2. Avaluar, informar, proposar, inspeccionar i dur a terme el seguiment sobre tots els 
procediments relacionats amb l’habitatge (rehabilitació, reagrupaments familiars, 
habitabilitat, etc.) 

3. Coordinar-se amb el Departament de l’Administració de la Generalitat competent en 
matèria d’habitatge per al desenvolupament de totes aquelles funcions de la seva 
competència i que desenvolupa l’Ajuntament 

4. Informar, assessorar i atendre al públic en totes les matèries relacionades amb 
l’habitatge 

5. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de l’habitatge 
 

2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 
amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 

 
- 5 hores quinzenals a habitatge 

 
3. 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 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 
funcions assistencials acordades. 

 
2. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
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1. El cost per a l’any 2013 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 
segon és de 6.764,48 euros. 

 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el punt 

1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada 
anualitat. 

 
3. Pel que fa a les possibles pròrrogues d’aquest conveni s’aplicarà el cost del servei 

corresponent per a l’any 2013, que s’hauria d’actualitzar per anys successius, si fos el 
cas, d’acord amb l’IPC de l’any precendent.  

 
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb 

el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 
2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna 

mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es 
regeix per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic 
administratiu i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 

1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar 
pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i 
avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar 
les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que 
s’estableixen en aquest conveni. 

 
2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, personal 

directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la 
comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li 
l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 

tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin 
originat com a conseqüència d’això 

d) El compliment del període de vigència 
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e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 
les parts 

 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Llagosta.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
44. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la modificació del 

conveni per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Política Territorial i Estudis, de 21 de novembre de 
2012, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

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

 
“El Consell Comarcal té subscrit un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana per a la prestació d’assistència tècnica, a raó de 10 hores setmanals 
d’assistència per un preu de 14.382,42 euros anuals referits a l’any 2012. 
 
El 24 d’octubre de 2012 l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha sol·licitat al Consell 
Comarcal ampliar l’assistència tècnica per a la prestació de serveis d’arquitectura tècnica 
municipal, per passar d’una dedicació de 10 a 20 hores setmanals. 
 
Tenint en compte que l’ampliació de l’assistència tècnica es faria efectiva a partir de l’1 de 
novembre del 2012, el cost addicional per al 2012 seria de 2.397,07 euros. Aquest import 
addicional s’haurà d’abonar abans del 30 de novembre de 2012. 
 
En tot cas, el cost anual de l’ampliació s’estima en 14.382,42 euros anuals, de manera que el 
cost anual total per a l’assistència de 20 hores setmanals per al 2012 passa a ser de 
28.764,84 euros. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la modificació del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’arquitectura tècnica en els termes assenyalats.” 

 
2. El 21 de novembre de 2012 s’ha celebrat la Comissió Informativa i cap membre no 

es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 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 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. 

 
 
Per això, 
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PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de l’acord de modificació del conveni per a la 

prestació d’assistència per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en matèria d’arquitectura tècnica, 
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, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Joaquim Brustenga Etxauri alcalde-president de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana, assistit pel secretari de la corporació, senyor Josep Lluís Llavata 
Ferrer. 

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 Santa Eulàlia de Ronçana, 
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, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat 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 l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en endavant l’AJUNTAMENT, i el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant CONSELL COMARCAL, hem 
formalitzat un conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència en matèria 
d’arquitectura tècnica, la vigència del qual s’estén des de l’1 de juliol de 2012 fins el 
31 de desembre de 2012. 
 

III. Que d’acord amb el pacte primer de l’esmentat conveni el CONSELL COMARCAL 
dedica setmanalment 10 hores per al desenvolupament de les funcions que té 
encomanades en matèria d’assistència tècnica per l’AJUNTAMENT. 

 
IV. Que l’AJUNTAMENT està interessat en ampliar l’assistència tècnica per a la prestació 

de serveis d’arquitectura tècnica municipal, per passar d’una dedicació de 10 a 20 
hores setmanals a partir de l’1 de novembre de 2012. 
 

V. Que el cost anual de l’ampliació s’estima en 14.382,42 euros anuals, de manera que 
el cost anual total per a l’assistència de 20 hores setmanals per al 2012 passa a ser 
de 28.764,84 euros 
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VI. Que el cost de l’ampliació de la prestació d’assistència tècnica esmentada és de 
2.397,07 euros.  

 
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 acord és la modificació del conveni de col·laboració per a la prestació 
d’assistència en matèria d’arquitectura tècnica formalitzat entre el CONSELL COMARCAL i 
l’AJUNTAMENT consistent en ampliar, a partir de l’1 de novembre de 2012, en 10 hores 
setmanals més l’assistència per a la prestació de serveis d’arquitectura tècnica municipal, 
essent el nombre d’hores setmanals totals de dedicació de 20 hores.  
 
Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a l’ampliació d’hores setmanals de prestació d’assistència en 

matèria d’arquitectura tècnica a l’AJUNTAMENT és de 2.397,07 euros.  
 

2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada al 
paràgraf anterior abans del 30 de novembre de 2012. 
 

3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental iniciarà l’expedient de compensació, de 
conformitat amb el que preveu la legislació vigent, quan l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana sigui deutor del Consell Comarcal per l’objecte d’aquest 
conveni. 

 
Tercer. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva formalització i estén els seus efectes 
des de l’1 de novembre de 2012 fins el 31 de desembre de 2012. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
45. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Política Territorial i Estudis, de 21 de novembre de 
2012, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
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“El 9 de novembre de 2012 l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha sol·licitat al 
Consell Comarcal prorrogar per un any l’assistència en matèria d’arquitectura tècnica. 
 
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. 
 
El cost d’aquesta assistència tècnica per a l’any 2013, amb una dedicació de 20 hores 
setmanals, s’estima en 27.057,91 euros anuals, que s’hauria d’actualitzar per a anys 
successius d’acord amb l’IPC de l’any precedent. 
 
Tenint en compte que aquest cost és més favorable per a l’Ajuntament que no pas el que 
resultaria de la pròrroga del conveni, aplicant la variació de l’IPC sobre el preu vigent, es 
considera oportú formular una renovació del conveni en lloc d’una pròrroga. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per a la prestació d’assistència en matèria 
d’arquitectura tècnica en els termes assenyalats.” 

 
2. El 14 de novembre 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 a l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana. 

 
3. El 21 de novembre 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, 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. 
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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. 
 

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

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

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

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

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

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

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

d’arquitectura tècnica a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana en matèria d’arquitectura tècnica, 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, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Joaquim Brustenga i Etxauri alcalde-president de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana, assistit pel secretari de la corporació, senyor Josep Lluís 
Llavata Ferrer. 
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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 Santa Eulàlia de Ronçana, 
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, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat 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 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència 
tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes 
funcions tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en endavant l’ AJUNTAMENT, 

requereix d’assistència en matèria de arquitectura tècnica i està interessat en què el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li 
presti suport en aquesta matèria. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a l’ 

AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de arquitectura tècnica.  
 
IV. Que DATA, l’ AJUNTAMENT va aprovar el contingut i la signatura d’aquest conveni. 
 
V. Que DATA, el CONSELL COMARCAL va aprovar el contingut i la signatura d’aquest 

conveni. 
 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per 
a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.    

 
II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 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. 
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III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

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

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria d’arquitectura 
tècnica del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 

 
Pel que fa a l’assistència d’ARQUITECTURA TÈCNICA, les funcions desenvolupades 
per part del CONSELL COMARCAL són les següents: 

 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 

projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de 
l’arquitectura tècnica 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
d’arquitectura tècnica sobre les obres, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’arquitectura tècnica sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis 



209 

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls, fer el 
seguiment i assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat 
municipal i sobre el planejament urbanístic, en l’àmbit de l’arquitectura tècnica 

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

l’arquitectura tècnica 
 

2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 
amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 

 
- 20 hores setmanals a arquitectura tècnica 

 
3. 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 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 
funcions assistencials acordades. 

 
2. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 

1. El cost per a l’any 2013 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 
segon és de 27.057,91 euros. 

 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de 
cada anualitat. 

 
3. Pel que fa a les possibles pròrrogues d’aquest conveni s’aplicarà el cost del servei 

corresponent per a l’any 2013, que s’hauria d’actualitzar per anys successius, si fos el 
cas, d’acord amb l’IPC de l’any precendent.  

 
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat 

amb el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del 
CONSELL COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 
2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna 

mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es 
regeix per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic 
administratiu i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
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Setè. Comissió de seguiment 
 

1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar 
pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i 
avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar 
les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que 
s’estableixen en aquest conveni. 

 
2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, 

personal directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les 
reunions de la comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient 
per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 

tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin 
originat com a conseqüència d’això 

d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 

les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
46. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 

de col·laboració i encàrrec de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per al primer semestre de 
2013, relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquesta comarca. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Política Territorial i Estudis, de 21 de novembre de 
2012, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
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1. El Decret 13/2010, de 2 de febrer, pel qual s’aprova el Pla per al Dret a l’Habitatge, 
que dedica el capítol cinquè a les oficines locals d’habitatge, es preveu que el 
departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’habitatge 
podrà subscriure convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge 
amb les administracions locals que tinguin desplegament territorial.  
 

2. El 13 de novembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, va emetre l’informe següent: 

 
“El Consell Comarcal té subscrit un conveni de col·laboració (en endavant, el conveni) amb 
el Departament de Territori i Sostenibilitat, en relació amb l’Oficina local d’habitatge. 
El 12 de novembre de 2012 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha enviat per correu 
electrònic la proposta d’addenda al conveni de col·laboració i encàrrec de gestions en 
relació amb l’Oficina local d’habitatge per al primer semestre de l’any 2013, d’acord amb la 
qual el Consell Comarcal hauria de dur a terme mitjançant l’Oficina local d’habitatge 
diversos tràmits d’informació i atenció ciutadana i de gestió d’activitats i serveis consistents 
en la tramitació de procediments en matèria d’habitatge. 
Aquest conveni estableix per al primer semestre de l’any 2013 un pagament fix pels serveis 
mínims establerts en el conveni de 8.683,50 euros, i una aportació màxima de 11.578,00 
euros, que és una quantitat equivalent a la fixada 2012. 
Tenint en compte que es considera interessant per a la població de la comarca poder 
seguir oferint els serveis de l’Oficina local d’habitatge del Consell Comarcal, es proposa 
l’aprovació del conveni per al 2013.” 
 

3. El 21 de novembre 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. El conveni de 9 de març de 2012, de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en aquesta comarca.  
 

2. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les  de les administracions públiques de Catalunya, pel que fa als 
convenis de col·laboració. 

 
3. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
4. 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 el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració i 

encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per al primer semestre de 2013, relatiu a l’oficina 
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d’habitatge situada en aquesta comarca, per tal de donar continuïtat a les tasques 
que desenvolupa en matèria de serveis i gestió d’ajuts relatius a l’habitatge, 
d’acord amb el contingut següent: 

 
“REUNITS 

 
D’una banda, el senyor Jaume Font i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb 
les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 
157/2010, de 2 de novembre.  
 
I d’una altra, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar 
aquest conveni, i a aquest efecte,  
 

MANIFESTEN 
 
1. En data 09/03/2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a l’oficina 
d’habitatge situada en aquesta comarca, que tenia per objecte establir els termes i les 
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en 
matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de 
Catalunya, en el marc del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012.  
 
2. En el pacte novè de l’esmentat conveni es preveia que:  
 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2012, amb efectes de l’1 de 
gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de 
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del 
venciment del termini inicial.”  
 
3. Atès que hi ha la previsió de prorrogar el decret que regula el Pla per al dret a 
l’Habitatge 2009-2012, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el 
conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina Local, amb la finalitat de mantenir el seu 
funcionament durant el primer semestre de 2013,  
 
Per tot això,  
 

ACORDEN 
 
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquesta 
comarca, pel període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de l’any 2013, el qual té 
per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a 
l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la 
ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.  
 
2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 09/03/2012, acordant que les 
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al primer 
semestre del 2013, les següents:  
 
2.1 L’import del pagament fix per serveis mínims establert en el pacte quart, a) del 
conveni, serà de 8.683,50 €.  
 
2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 11.578,00 
€.  
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3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar 
les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de 
lliurar amb data 30 de juny de 2013, i ha de ser signada per l’interventor, o 
excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, 
tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel 
personal adscrit a l’oficina.  
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es 
tramitaran a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
4. La pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequat 
per finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici 2013.  
 
5. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins el 30 de juny de 2013.  
 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per duplicat, en el 
lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.” 

 
2. Notificar aquest acord al Departament l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
47. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 480/2012, de 26 de setembre i 546/2012, de 26 d'octubre, d’aprovació de la 
liquidació mensual 

- 509/2012, de 16 d'octubre, d’atorgament d’un contracte  
- D’atorgament i extinció del servei 

511/2012, de 17 d’octubre, SAD 34/003/2012 

- De baixa definitiva de SAD 
468/2012, de 18 de setembre, SAD 34/004/2011; 469/2012, de 18 de setembre, SAD 07/012/2009 i 
470/2012, de 18 de setembre, SAD 14/047/2010 

- De baixa temporal de SAD 
510/2012, de 17 d’octubre, SAD 25/034/2009 

- De denegació de SAD 
518/2012, de 19 d’octubre, SAD 25/008/2012 

- De reactivació de SAD 
473/2012, de 20 de setembre, SAD 29/028/2008; 474/2012, de 20 de setembre, SAD 25/010/2008 i 
488/2012, de 28 de setembre, SAD 18/003/2011 

- De resolució de SAD 
466/2012, de 18 de setembre, SAD 29/007/2012; 472/2012, de 20 de setembre, SAD 25/012/2012; 
487/2012, de 28 de setembre, SAD 18/009/2012; 493/2012, de 3 d'octubre, SAD 25/013/2012; 517/2012, 
de 19 d'octubre, SAD 11/006/2012; 519/2012, de 19 d'octubre, SAD 29/012/2012; 520/2012, de 19 
d'octubre, SAD 29/013/2012; 524/2012, de 22 d'octubre, SAD 34/004/2012; 525/2012, de 22 d'octubre, 
SAD 34/005/2012; 526/2012, de 22 d'octubre, SAD 34/006/2012; 527/2012, de 22 d'octubre, SAD 
14/007/2012; 528/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/008/2012; 550/2012, de 30 d'octubre, SAD 29/014/2012; 
551/2012, de 30 d'octubre, SAD 29/009/2012 i 552/2012, de 30 d'octubre, SAD 29/010/2012 

- De revisió de SAD 
483/2012, de 28 de setembre, SAD 11/006/2011; 484/2012, de 28 de setembre, SAD 11/004/2012; 
485/2012, de 28 de setembre, SAD 18/002/2012; 486/2012, de 28 de setembre, SAD 11/001/2011; 
494/2012, de 3 d'octubre, SAD 10/014/2010; 500/2012, de 8 d'octubre, SAD 14/003/2012; 501/2012, de 8 
d'octubre, SAD 14/007/2011; 502/2012, de 8 d'octubre, SAD 14/054/2010; 503/2012, de 8 d'octubre, SAD 
14/002/2010; 516/2012, de 19 d'octubre, SAD 11/007/2011; 529/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/006/2011; 
530/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/037/2010; 531/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/049/2010; 532/2012, de 
22 d'octubre, SAD 14/020/2010; 533/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/025/2010; 534/2012, de 22 d'octubre, 
SAD 14/027/2010; 535/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/033/2010; 536/2012, de 22 d'octubre, SAD 
14/042/2010; 537/2012, de 23 d'octubre, SAD 13/001/2012; 548/2012, de 30 d'octubre, SAD 18/017/2010 i 
549/2012, de 30 d'octubre, SAD 18/007/2010 

 



214 

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

- 480/2012, de 26 de setembre i 546/2012, de 26 d'octubre, d’aprovació de la liquidació 
mensual 

- 509/2012, de 16 d'octubre, d’atorgament d’un contracte  
- D’atorgament i extinció del servei 

511/2012, de 17 d’octubre, SAD 34/003/2012 

- De baixa definitiva de SAD 
468/2012, de 18 de setembre, SAD 34/004/2011; 469/2012, de 18 de setembre, SAD 07/012/2009 i 
470/2012, de 18 de setembre, SAD 14/047/2010 

- De baixa temporal de SAD 
510/2012, de 17 d’octubre, SAD 25/034/2009 

- De denegació de SAD 
518/2012, de 19 d’octubre, SAD 25/008/2012 

- De reactivació de SAD 
473/2012, de 20 de setembre, SAD 29/028/2008; 474/2012, de 20 de setembre, SAD 25/010/2008 i 
488/2012, de 28 de setembre, SAD 18/003/2011 

- De resolució de SAD 
466/2012, de 18 de setembre, SAD 29/007/2012; 472/2012, de 20 de setembre, SAD 25/012/2012; 487/2012, 
de 28 de setembre, SAD 18/009/2012; 493/2012, de 3 d'octubre, SAD 25/013/2012; 517/2012, de 19 
d'octubre, SAD 11/006/2012; 519/2012, de 19 d'octubre, SAD 29/012/2012; 520/2012, de 19 d'octubre, SAD 
29/013/2012; 524/2012, de 22 d'octubre, SAD 34/004/2012; 525/2012, de 22 d'octubre, SAD 34/005/2012; 
526/2012, de 22 d'octubre, SAD 34/006/2012; 527/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/007/2012; 528/2012, de 22 
d'octubre, SAD 14/008/2012; 550/2012, de 30 d'octubre, SAD 29/014/2012; 551/2012, de 30 d'octubre, SAD 
29/009/2012 i 552/2012, de 30 d'octubre, SAD 29/010/2012 

- De revisió de SAD 
483/2012, de 28 de setembre, SAD 11/006/2011; 484/2012, de 28 de setembre, SAD 11/004/2012; 485/2012, 
de 28 de setembre, SAD 18/002/2012; 486/2012, de 28 de setembre, SAD 11/001/2011; 494/2012, de 3 
d'octubre, SAD 10/014/2010; 500/2012, de 8 d'octubre, SAD 14/003/2012; 501/2012, de 8 d'octubre, SAD 
14/007/2011; 502/2012, de 8 d'octubre, SAD 14/054/2010; 503/2012, de 8 d'octubre, SAD 14/002/2010; 
516/2012, de 19 d'octubre, SAD 11/007/2011; 529/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/006/2011; 530/2012, de 22 
d'octubre, SAD 14/037/2010; 531/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/049/2010; 532/2012, de 22 d'octubre, SAD 
14/020/2010; 533/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/025/2010; 534/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/027/2010; 
535/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/033/2010; 536/2012, de 22 d'octubre, SAD 14/042/2010; 537/2012, de 23 
d'octubre, SAD 13/001/2012; 548/2012, de 30 d'octubre, SAD 18/017/2010 i 549/2012, de 30 d'octubre, SAD 
18/007/2010 

 
 
48. Dictamen de modificació de la zonificació de l’Àrea bàsica Resta del Vallès 

Oriental. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials, de 21 de novembre de 2012, que és 
el que segueix: 
 
 
RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 13 de novembre de 2012, la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, 

senyora Montserrat Rossinés i Bayó, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. L’article 34 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix que les àrees 

bàsiques de serveis socials són la unitat primària de l’atenció social als efectes de la 
prestació dels serveis socials bàsics. L’àrea bàsica de serveis socials s’organitza sobre 
una població mínima de vint mil habitants, prenent com a base el municipi. 

 
L’àrea bàsica de serveis socials ha d’agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca. 
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2. L’article 7.4 apartat a) del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària, 
estableix que correspon als Consells Comarcals l’exercici de les funcions de 
programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió dels serveis socials d’atenció 
primària, en les àrees bàsiques de serveis socials formades per més d’un municipi. 

 
3. 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 les Unitats bàsiques d’atenció 
social primària següents: 

 

NOM DE LA UBASP  MUNICIPIS DE LA UBASP  

Aiguafreda    Aiguafreda   

Sant Celoni    
Sant Celoni (CAP DE 
SECTOR) 
Sta. M. Palautordera 

 

    Gualba   
    Montseny   
    Fogars de Montclús  
    Vallgorgina   
    Sant Esteve  de Palautordera 
    Campins   

Mancomunitat Vall del Tenes   Bigues i Riells  
    Lliçà d'Amunt   
    Lliçà de Vall   
    Sta. Eulàlia de Ronçana  

Caldes de Montbui   Caldes de Montbui  

Cardedeu    Cànoves i Samalús  

Les Franqueses del Vallès   Les Franqueses del Vallès  

Llinars    
Llinars (CAP DE SECTOR) 
Vilalba Sasserra 

 

    Sant Antoni Vilamajor  
    Sant Pere Vilamajor  

Montmeló    Montmeló   

Martorelles    Sta. M de Martorelles  

Montornès del Vallès   Montornès del Vallès  

Parets del Vallès   Parets del Vallès  

Sant Fost de Campsentelles  Sant Fost de Campsentelles 

Canovelles    Canovelles   

La Roca del Vallès    
La Roca del Vallès (CAP DE 
SECTOR) 
Vilanova del Vallès 

 

    Vallromanes   

La Garriga    
La Garriga (CAP DE 
SECTOR) 
L'Ametlla del Vallès 

  

    
Figaró-Montmany 
Tagamanent 

 

La Llagosta    La Llagosta   

Sant Feliu de Codines   Sant Feliu de Codines   

Castellterçol    
Castellterçol (CAP DE 
SECTOR) 
St. Quirze Safaja 

 

    Castellcir   
    Granera   

 
4. El 2 de maig de 2007, mitjançant acord plenari, el Consell Comarcal va aprovar la 

modificació de la zonificació de l’Àrea bàsica Resta del Vallès Oriental en el sentit 
següent: 
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- Es dissolgué la UBASP plurimunicipal Sant Celoni. 
 
- Es creà la UBASP unimunicipal Sant Celoni, integrada pel municipi de Sant Celoni. 

 
- Es creà la UBASP plurimunicipal Baix Montseny, integrada pels municipis de Santa 

Maria de Palautordera, Gualba, Montseny, Fogars de Montclús, Vallgorguina, Sant 
Esteve de Palautordera i Campins.  

 
5. La denominació de les unitats bàsiques d’atenció social primària tenien com a fonament 

jurídic el Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència i 
serveis socials i el Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària que 
preveien que l’Àrea básica de serveis socials podia ser zonificada en unitats bàsiques 
d’atenció social primària.  
 

Amb l’entrada en vigor de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en 
endavant LSS, s’estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en forma 
de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els 
actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis 
socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 
 
L’article 16 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics són el primer nivell del 
sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits 
familiar i social. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis 
d'ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no 
residencial per a infants i adolescents. 
 
Per això, cal modificar la referència a la denominació de cadascuna de les unitats 
bàsiques d’atenció social primària de l’Àrea bàsica Resta del Vallès Oriental per la de 
serveis socials bàsics. 

 
6. D’acord amb la zonificació aprovada pel Ple del Consell Comarcal del 4 de desembre 

de 2002 es constituí la unitat bàsica d’atenció social primària Castellterçol formada pels  
municipis de Castellterçol, Castellcir, Sant Quirze Safaja i Granera. 
 

7. 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.  

 
El 16 de febrer de 2011, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acceptar 
l’esmentat encàrrec de gestió.  

 
8. El 12 de desembre de 2012, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de 

Castellterçol vam formalitzar el conveni que regula la gestió per part del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental dels equips dels serveis socials bàsics que presten 
serveis socials bàsics a Castellterçol, Sant Quirze Safaja, Castellcir i Granera.  

 
9. El ajuntaments que conformen els serveis socials bàsics de Castellterçol sol·liciten un 

canvi de nom per un que identifiqui els quatre municipis que hi formen part i proposen 
que s’adopti el nom de “serveis socials bàsics de les Poues”. 

 
Per això, l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat proposa: 
 
1. Modificar la denominació de cadascuna de les unitats bàsiques d’atenció social 

primària de l’Àrea bàsica Resta del Vallès Oriental per la de serveis socials bàsics. 
 

2. Aprovar el canvi de nom dels “serveis socials bàsics Castellterçol” pel de “serveis 
socials bàsics les Poues”. 
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2. El 21 de novembre 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 15 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 

estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de xarxa per 
a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els actors que 
intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials 
bàsics i en serveis socials especialitzats. 
 

2. L’article 16 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics són el primer nivell del 
sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als 
àmbits familiar i social. Els serveis socials bàsics s'organitzen territorialment i estan 
dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia 
interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de 
llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que 
s'estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els 
serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció 
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
 

3. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la 
unitat primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials 
bàsics. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de 
vint mil habitants, prenent com a base el municipi. 

 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca. 

 
4. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència 

i serveis socials, en endavant DLASS, sota la rúbrica delimitació de les àrees 
bàsiques de serveis socials, estableix com a sector comarcal de serveis socials 
Vallès Oriental les següents àrees:  
 

I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de 
Granollers. 

II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de 
Mollet del Vallès. 

III. Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al 
conjunt de municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 

 
5. L’article 15 del DLASS preveu com a funcions que es desenvolupen a l’àrea 

bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials d’atenció primària, 
la seva zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i gestió dels serveis 
socials d’atenció primària, mitjançant un o més equips multiprofessionals. 
 

6. L’article 26.1 del DLASS estableix que correspon als consells comarcals exercir les 
funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de serveis socials formades 
per més d’un municipi. 

 
7. L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, disposa la 
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competència del Ple per exercir les altres atribucions que expressament li assignen 
les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres 
òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Modificar la denominació de les unitats bàsiques d’atenció social primària de l’Àrea 

bàsica Resta del Vallès Oriental per la de serveis socials bàsics. 
 

2. Modificar el nom dels serveis socials bàsics de Castellterçol pel de serveis socials 
bàsics les Poues.  

 
3. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
49. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la gestió i 

prestació del servei bàsic d’atenció social amb els Ajuntaments de 
Castellterçol, Castellcir, Granera i Sant Quirze Safaja. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials, de 21 de novembre de 2012, que és 
el que segueix: 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 12 de novembre de 2012, la senyora Montserrat Rossinés i Bayó, cap de l’Àrea 
de Polítiques Socials i d’Igualtat, ha emès l’informe següent:  

 
“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.  
 
En relació amb aquest acord el Consell Comarcal ha formalitzat els convenis següents:  
 
a) El 13 d’abril de 2011 amb els ajuntaments de Granera, Sant Quirze Safaja i Castellcir.  

 
b) El 12 de desembre de 2011 amb l’Ajuntament de Castellterçol. No obstant això,  en 

relació amb aquest conveni, el Ple del Consell Comarcal de 23 de novembre de 2011 
va adoptar l’acord de modificació pel que fa al règim econòmic i la vigència, estenent-la 
fins al 31 de desembre de 2012, sens perjudici de la possibilitat de prorrogar-lo pel 
termini d’un any.  Així mateix, el Ple de 7 de març de 2012 adoptà l’acord de 
modificació del pacte tercer per incloure l’obligació dels ajuntaments de reingrés del 
personal en el cas que s’exhaurís l’objecte del conveni.  
 

2. Tenint en compte la vigència dels convenis i expressada la voluntat de reordenació del 
conjunt de convenis resulta necessària la formalització d’un de nou amb els ajuntaments de 
Castellterçol, Castellcir, Granera i Sant Quirze Safaja que reguli la relació, la participació, 
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les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el  Consell Comarcal i aquests 
ajuntaments en la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social. 
 
Entre d’altres funcions, el Consell Comarcal assumeix la gestió i coordinació dels equips 
dels serveis socials bàsics que exerceixen les seves funcions en aquests municipis.  
 
La dedicació dels perfils professionals a cadascun dels ajuntaments és la següent:  

 

AJUNTAMENT 
PERFIL 

PROFESSIONAL 

 
DEDICACIÓ EN 
PERCENTATGE 
DE JORNADA 

 

HORES 
SETMANALS DE 

DEDICACIÓ 

Castellterçol Treballador/a social 63 % 23 hores i 45 minuts 

Castellcir Treballador/a social 18 % 6 hores i 45 minuts 

Granera Treballador/a social 2 % 45 minuts 

Sant Quirze Safaja Treballador/a social 17 % 6 hores i 15 minuts 

 
 

AJUNTAMENT 
 

PERFIL 
PROFESSIONAL 

 

 
DEDICACIÓ EN 
PERCENTATGE 
DE JORNADA  

 
HORES SETMANALS 

DE DEDICACIÓ  

Castellterçol Educador/a social 63 % 23 hores i 45 minuts 

Castellcir Educador/a social 18 % 6 hores i 45 minuts 

Granera Educador/a social 2 % 45 minuts 

Sant Quirze Safaja Educador/a social 17 % 6 hores i 15 minuts 

 
 
3. Els ajuntaments paguen al Consell Comarcal la diferència entre l’aportació de la Generalitat 

de Catalunya d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 
corresponent al cost del mòdul per professional i el cost real dels professionals del 
CONSELL COMARCAL que desenvolupin les tasques objecte d’aquest conveni.  
 
Pel que fa a l’aportació de la Generalitat de Catalunya corresponent al cost del mòdul per 
professional d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 
correspondrà a tots els efectes al Consell Comarcal.  
 
En el cas que els professionals dels serveis socials bàsics que desenvolupen les funcions 
esmentades en aquest conveni esdevinguin baixa per incapacitat temporal o per altres 
circumstàncies, els AJUNTAMENTS s’han de fer càrrec de la despesa que això suposi. 
 

4. La previsió del cost dels professionals per a la prestació del servei bàsic d’atenció social és 
el següent:  

 
 

Municipi 

TREBALLADOR/A SOCIAL 

Dedicació en 
percentatge 

Previsió cost 
total  

Previsió de 
cost 

Castellterçol 63 % 33.415,54 €       21.051,79 €  

Castellcir 18 % 33.415,54 € 6.014,80 € 

Granera  2 % 33.415,54 €            668,31 €  

Sant Quirze 
Safaja 

17 % 33.415,54 € 5.680,64 € 

 

Municipi 

EDUCADOR/A SOCIAL 

Dedicació en 
percentatge 

Previsió cost 
total  

Previsió de 
cost 

Castellterçol 63 % 33.238,06 €   16.219,81 €  

Castellcir 18 % 33.238,06 €     4.634,23 €  
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Granera  2 % 33.238,06 €        514,91 €  

Sant Quirze 
Safaja 

17 % 33.238,06 €     4.376,77 €  

 

Municipi 
COST TOTAL DELS 
PROFESSIONALS 

Castellterçol 37.271,60 € 

Castellcir 10.649,03 € 

Granera  1.183,23 € 

Sant Quirze Safaja 10.057,42 € 

 
5. La previsió de l’aportació de la Generalitat de Catalunya corresponent al cost del mòdul per 

professional és la següent:  
 
 

Municipi 

TREBALLADOR SOCIAL EDUCADOR SOCIAL 

Previsió total de 
l’aportació Dedicació en 

percentatge 

Previsió 
aportació, 

import mòdul  
21.857,88€ 

Dedicació en 
percentatge  

Previsió 
aportació, 

import mòdul  
21.857,88€ 

Castellterçol        48 %            10.491,78 €  50%       10.928,94 €           21.420,72 €  

Castellcir        13 %             2.841,52 €  12%         2.622,95 €            5.464,47 €  

Granera         2  %               437,16 €                2%           437,16 €               874,32 €  

Sant Quirze 
Safaja 

       12 %             2.622,95 €                11%         2.404,37 €            5.027,31 €  

 
En el cas que es modifiqui el mòdul dels professionals que estableix el contracte programa 
seran aquests els que es tinguin en compte pel càlcul de la quantitat que hagin d’abonar els 
ajuntaments. 

 
6. La previsió de l’import que han de pagar els ajuntaments al Consell Comarcal si es 

compleixen les previsions esmentades els apartats precedents és la següent:  
 

Municipi 

IMPORT EN 
RELACIÓ AMB 

EL/LA 
TREBALLADOR/A 

SOCIAL 

IMPORT EN 
RELACIÓ AMB 

L’EDUCADOR/A 
SOCIAL 

PREVISIÓ 
IMPORT A 

PAGAR PER 
L’AJUNTAMENT 

Castellterçol       10.560,01 €         5.290,87 €     15.850,88 €  

Castellcir         3.173,27 €         2.011,29 €       5.184,56 €  

Granera             231,15 €             77,76 €         308,91 €  

Sant Quirze Safaja         3.057,70 €         1.972,41 €       5.030,10 €  

 
Per això, es proposa:  
 
L’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els Ajuntament de 
Castellterçol, Castellcir, Granera i Sant Quirze Safaja que reguli la relació, la participació, les 
obligacions, la coordinació i la cooperació entre el  Consell Comarcal i aquests ajuntaments en 
la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social.” 
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2. El 21 de novembre 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 66.3 lletra k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que el 
municipi té competències pròpies en la prestació dels serveis socials i la promoció i 
la reinserció socials. 
 

2. L’article 25.2 lletra k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, disposa que el municipi exercirà, en tot cas, competències, en els 
termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en la prestació 
dels serveis socials i de promoció i reinserció social.   
 

3. L’article 25 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 preveu que correspon 
a la comarca l’exercici de les competències següents:  
 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici 
de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que 
compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de 
gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis 
sectorials. 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, 
la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de 
municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 
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. Les delegacions o els encàrrecs de gestió 
han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-
los.” 
 

4. L’article 25.2 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, preveu que en l’àmbit 
de les seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els 
requisits que estableix la pròpia llei. 

 
5. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 

estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels 
principis següents: 
 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als 
serveis socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia 
redistributiva. Aquest principi no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al 
fet que els usuaris compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació 
econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions 
públiques i la sostenibilitat del sistema. 

 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels 
serveis socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i 
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financers i dels equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També 
n'han d'assegurar la planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei 
si se'n determina la necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia 
social i qualitat. 

 
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb 
criteris d'economia, eficiència i eficàcia.” 

 
6. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis 

socials o, si escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de 
contribuir al finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la 
normativa aplicable. 

 
7. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials 

s'organitza en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb 
el diàleg entre tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, 
i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 
 

8. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el primer nivell 
del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als 
àmbits familiar i social. 
 

9. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen 
territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el 
treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional 
necessari per al compliment de llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport 
tècnic i administratiu que s'estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics 
inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els 
serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
 

10. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un caràcter 
polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones 
perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es 
troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar 
respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels 
serveis. 
 

11. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les 
següents: 
 
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur 

àmbit territorial. 
 

b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als 
drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 

c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions 
de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, 
convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció 
Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades. 

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de 
promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la 
persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa 
pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la 
xarxa pública han d'elaborar el dit programa. 
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e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors. 

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les 
unitats de convivència i els grups en situació de risc. 

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o 
de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció 
diürna, tecnològica i residencial. 

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
m) Gestionar prestacions d'urgència social. 
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones 

dels col·lectius més vulnerables. 
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i 

comarcal i les altres que li siguin atribuïdes. 
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips 

professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món 
associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de 
persones afectades per causes judicials. 

 
12. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis 

socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, 
els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i 
que es destinen a complir les finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. 
Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, 
econòmiques o tecnològiques. 
 

13. L’article 21.1 de la LSS estableix que les prestacions de servei són els serveis i les 
intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la 
prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció 
de persones, d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social. 
 

14. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents 
actuacions i intervencions acomplertes pels equips professionals: 
 
a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests. 
b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats 

plantejades. 
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació 

social. 
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, 

convivencials i familiars i de les demandes socials. 
e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les 

finalitats dels serveis socials. 
f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament. 
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada. 
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar. 
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i) L'atenció diürna. 
j) L'atenció domiciliària. 
k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials. 

 
15. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir 

cada tipus de prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip 
professional que l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de 
l'equip, i els estàndards de qualitat. En tots els casos ha de garantir l'accés a les 
prestacions amb el suport de l'Administració, tenint en compte criteris de 
progressivitat en la renda dels usuaris. 

 
16. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a 

dret subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha 
d'incloure, almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova 
objectiva que n'acrediti la necessitat. 

 
17. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de 

Serveis Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el 
conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, 
amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, 
amb l’objecte de promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en 
persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc 
social o d’exclusió. 
 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants, com a objectiu de cara al 2011. 
 
Els annexos I i II del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera 
de Serveis Socials 2010-2011, estableixen les prestacions de la Xarxa de Serveis 
Socials d’Atenció Pública i el nivell d’objectius a assolir al final del període 
2010/2011, respectivament.  
 
La Cartera de Serveis Socials 2010-2011, aprovada pel Decret 142/2010, d’11 
d’octubre, ha estat prorrogada per la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012. En aquest sentit, la disposició 
addicional vuitena d’aquesta Llei preveu que:  
 
“1. Els tipus de prestacions garantides per la Cartera de serveis socials per al 2012 
i la població que n’és destinatària són determinats pels programes pressupostaris 
del Departament de Benestar Social i Família i de les entitats públiques que hi 
estan adscrites o vinculades.  
 
2. Es prorroga la Cartera de serveis socials 2010-2011, aprovada pel Decret 
142/2010, de l’11 d’octubre, amb les modificacions introduïdes pel marc legal 
vigent, i se n’amplia la vigència fins al dia 31 de desembre de 2012. Fins que no 
s’aprovi la nova cartera, els criteris funcionals de les prestacions de serveis dels 
centres residencials i diürns de gent gran i de persones amb discapacitat 
actualment vigents poden ésser determinats pel departament competent en 
matèria de serveis socials, per mitjà d’una disposició reglamentària.”  

 
Les funcions del servei bàsic d’atenció social són definides en la Cartera de 
Serveis Socials:  

 
a) Informació, orientació i assessorament. 
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b) Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
c) Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
d) Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
e) Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 

via reglamentària. 
f) Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 

intervenció. 
g) Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 

especialitzada. 
h) Treball social comunitari. 

 
18. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 

següents: 
 

a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats 

per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent. 

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si 
escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 
socials bàsics. 

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi 

dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb 
l'Administració de la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, 
d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent. 

g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les 
funcions d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en 

matèria de serveis socials. 
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels 

altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen 
en l'àmbit dels serveis socials locals. 

k)  Les que els atribueixen les lleis. 
 

19. L’article 32 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, estableix que el Projecte de llei 
de pressupostos de la Generalitat i la documentació annexa es remetran al 
Parlament de Catalunya abans del 10 d’octubre de cada any, per al seu examen, 
esmena i aprovació.  
 
La Llei de pressupostos de Catalunya per a l’any 2013 encara no ha estat 
aprovada. Així mateix la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya pel 
proper 25 de novembre ha de comportar a la pràctica que aquests no siguin 
aprovats abans de l’acabament de l’any 2012.   
 

En aquest sentit, l’article 33 preveu que en el supòsit que l’1 de gener, per 
qualsevol motiu, no resultés aprovat el pressupost, es considerarà prorrogat 
automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la 
publicació dels nous en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La pròrroga 
no afectarà els crèdits per a despeses corresponents a serveis o programes que 
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finalitzin durant l’exercici del pressupost prorrogat. 
 
20. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els 

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

 
21. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la 

unitat primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials 
bàsics. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de 
vint mil habitants, prenent com a base el municipi. 

 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu 
creat especialment amb aquesta finalitat. 
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de 
serveis socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 

 
22. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 

socials, disposa que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les 
administracions locals i les administracions supramunicipals poden assumir les 
funcions que la llei atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s’han de 
respectar les competències que els ajuntaments i els consells comarcals tenien 
assumides en el moment de l’entrada en vigor de la llei. 
 
En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 
3 d’agost, de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria 
primera de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la 
manera següent: 
 
"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions 
veguerials que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les 
modificacions de la normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, 
incloses les relatives a l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell 
moment, els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord 
amb el que determina l'article 91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.” 
 
Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la 
rúbrica disposició derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la vigència 
els articles esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 
30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en el 
moment que es constitueixin els consells de vegueria, d'acord amb el que estableix 
la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna 
l'article únic de la llei present. 

 
23. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 

refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, 
de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de 
serveis socials com la unitat territorial elemental de prestació de serveis que forma 
part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya. 
 

24. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència 
i serveis socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis 
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socials, estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les 
següents àrees:  
 

I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de 
Granollers. 

II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de 
Mollet del Vallès. 

III. Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al 
conjunt de municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 

 
25. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es 

desenvolupen a l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis 
socials d’atenció primària, la seva zonificació i la seva ubicació, així com la 
prestació i gestió dels serveis socials d’atenció primària, mitjançant un o més 
equips multiprofessionals. 

 
26. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells 

comarcals exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de 
serveis socials formades per més d’un municipi. 

 
27. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària 

disposa que correspon als consells comarcals el següent:  
 
“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, 
l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió 
dels serveis socials d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis 
socials d'atenció primària del sector públic i privat d'acord amb les normes de 
coordinació dictades pel Govern de la Generalitat, i de suport informatiu, 
d'avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores de la Generalitat. 
 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis 
socials i l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les 
competències atribuïdes a altres administracions.” 

 
28. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança 

amb les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes 
en serveis socials dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos 
dels ajuntaments i d'altres ens locals, les herències intestades si correspon 
d'heretar a la Generalitat, les obres socials de les caixes d'estalvis, les aportacions 
d'altres entitats privades i les dels usuaris, en els termes que estableix aquesta llei. 
 

29. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la 
responsabilitat de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió 
dels serveis socials que estableix aquesta llei es compleixin adequadament. 
 

30. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis i els altres ens locals han de 
consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els 
serveis socials de llur competència. 
 

31. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de 
responsabilitat pública s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat que 
garanteixi a l'usuari o usuària l'accés al servei, donant preferència a la dotació de 
serveis a tot el territori. 
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32. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la 
Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els 
equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i 
els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis 
socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot 
haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a 
domicili. 
 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i 
la Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal 
amb la corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta 
aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis 
socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de 
teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada 
àrea bàsica de serveis socials. 

 
33. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir l'accés 

universal als serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en 
compte que l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la 
teleassistència i els serveis d'ajuda a domicili, d'acord amb el que estableix 
aquesta llei. També han de garantir l'accés universal a les prestacions de servei 
garantides i el finançament del mòdul social d'aquestes prestacions, d'acord amb la 
Cartera de serveis socials. 
 

34. L’article 66.1 de la LSS preveu que en les prestacions de serveis garantides no 
gratuïtes, la Generalitat ha d'establir en la Cartera de serveis socials el mòdul 
social i la participació econòmica dels usuaris en llur cost. 
 

35. L’article 67 de la LSS estableix el següent: 
“1. L'Administració, per a determinar la participació dels usuaris, ha de tenir en 
compte la naturalesa del servei, el cost de referència, la capacitat econòmica de 
l'usuari o usuària, especialment el seu nivell de renda, i el sector de població a qui 
s'adreça la prestació o el servei. 
2. La determinació de les participacions s'ha de fonamentar en els principis 
d'equitat, solidaritat i redistribució. La Generalitat ha d'establir i regular un sistema 
de bonificacions per a la participació en les prestacions garantides, per tal 
d'atendre situacions d'insuficiència de recursos de l'usuari o usuària. Les 
bonificacions s'han d'establir en funció del nivell de renda personal i de les 
obligacions econòmiques respecte a les persones que l'usuari o usuària tingui a 
càrrec. 
3. En el supòsit a què fa referència l'article 66.2, l'usuari o usuària pot participar en 
el cost del servei mitjançant l'aplicació compensatòria en origen de les pensions 
econòmiques públiques de les quals pugui ésser beneficiari. 
4. No s'ha d'excloure ningú dels serveis o prestacions garantits per manca de 
recursos econòmics. Tampoc no s'ha de condicionar la qualitat del servei o la 
prioritat o urgència de l'atenció a la participació econòmica.” 

 
36. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març.  
 
37. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou 

l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.  
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38. 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. 

 
39. 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. 

 
40. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. 

 
41. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una 
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament 
de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un 
interès comú. 

 
 

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la gestió dels 

equips dels serveis socials bàsics dels ajuntaments de Castellterçol, Castellcir, 
Sant Quirze Safaja i Granera, d’acord amb el redactat següent:  

 
REUNITS 

 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
D’altra part, la senyora Maria Carme Tantiñà Forcada, alcalde de Castellterçol, assistida pel 
secretari de la corporació, el senyor Jaume Miró Herms. 
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D’altra part, el senyor Carlos Ibáñez Pueyo, alcalde de Castellcir, assistit pel secretari de la 
corporació, el senyor Jaume Salés Malián. 
 
D’altra part, el senyor Pere Genescà Girbau, alcalde de Granera, assistit per la secretària  
de la corporació, la senyora Dolors Espinet Pujalt 
 
I d’altra part, el senyor Ramon Banús Crusellas, alcalde de Sant Quirze Safaja, assistit per 
la secretària de la corporació, la senyora Elisabeth Udina Tormo. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 
2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
Els alcaldes i l’alcaldessa en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

 
Els secretaris i les secretàries també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb 
l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 

 
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, en endavant el CONSELL COMARCAL, 

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 serveis socials 
bàsics entre els quals es troba el que correspon als municipis de Castellterçol, Sant 
Quirze Safaja, Castellcir i Granera, en endavant els AJUNTAMENTS.  

 
IV. Que és d’interès dels AJUNTAMENTS i del CONSELL COMARCAL establir un marc de 

relació, col·laboració, cooperació i participació per a la gestió i la prestació del servei 
bàsic d’atenció social en els municipis de Castellterçol, Castellcir, Granera i Sant 
Quirze Safaja. 

 
El CONSELL COMARCAL i els AJUNTAMENTS tenen interès a subscriure aquest conveni 
que subjecten en les següents 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
1. L’article 66.3 lletra k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que el municipi té 
competències pròpies en la prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció 
socials. 
 

2. L’article 25.2 lletra k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, disposa que el municipi exercirà, en tot cas, competències, en els termes de la 



231 

legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en la prestació dels serveis socials 
i de promoció i reinserció social.   
 

3. L’article 25 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 preveu que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències següents:  
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de 
l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els 
requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb 
els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis sectorials. 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la 
diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, 
i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar 
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.” 
 

4. L’article 25.2 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, preveu que en l’àmbit de les 
seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que 
estableix la pròpia llei. 

 
5. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 

estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels principis 
següents: 
 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als serveis 
socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia redistributiva. Aquest 
principi no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al fet que els usuaris 
compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació econòmica per assegurar 
la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions públiques i la sostenibilitat 
del sistema. 

 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels 
serveis socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i 
financers i dels equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També 
n'han d'assegurar la planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei si 
se'n determina la necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia social 
i qualitat. 

 
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb criteris 
d'economia, eficiència i eficàcia.” 

 
6. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis socials 

o, si escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de contribuir al 
finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la normativa aplicable. 

 
7. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza 

en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre 
tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en 
serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 
 

8. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el primer nivell del 
sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits 
familiar i social. 
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9. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen 
territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la 
metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al 
compliment de llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu 
que s'estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els 
serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa 
no residencial per a infants i adolescents. 
 

10. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un caràcter 
polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè 
visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o 
que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit 
propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis. 
 

11. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les següents: 
 
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i 

els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de 

necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial 
o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord 
amb la legislació de protecció de dades. 

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció 
de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui 
ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests 
darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han 
d'elaborar el dit programa. 

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors. 

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les 
unitats de convivència i els grups en situació de risc. 

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de 
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 
tecnològica i residencial. 

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
m) Gestionar prestacions d'urgència social. 
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones 

dels col·lectius més vulnerables. 
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i 

comarcal i les altres que li siguin atribuïdes. 
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals 

dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb 
les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones 
afectades per causes judicials. 

 
12. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis socials 

les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i 
les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es destinen a 
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complir les finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. Les prestacions del 
sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques. 
 

13. L’article 21.1 de la LSS estableix que les prestacions de servei són els serveis i les 
intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la 
prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció de 
persones, d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social. 
 

14. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents actuacions 
i intervencions acomplertes pels equips professionals: 
 
a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests. 
b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats 

plantejades. 
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació 

social. 
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, 

convivencials i familiars i de les demandes socials. 
e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les 

finalitats dels serveis socials. 
f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament. 
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada. 
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar. 
i) L'atenció diürna. 
j) L'atenció domiciliària. 
k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials. 

 
15. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir cada 

tipus de prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip professional 
que l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de l'equip, i els 
estàndards de qualitat. En tots els casos ha de garantir l'accés a les prestacions amb el 
suport de l'Administració, tenint en compte criteris de progressivitat en la renda dels 
usuaris. 

 
16. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a dret 

subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha d'incloure, 
almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova objectiva que 
n'acrediti la necessitat. 

 
17. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 

Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat 
i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de 
millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de 
promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i 
grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 
 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants, com a objectiu de cara al 2011. 
 
Els annexos I i II del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de 
Serveis Socials 2010-2011, estableixen les prestacions de la Xarxa de Serveis Socials 
d’Atenció Pública i el nivell d’objectius a assolir al final del període 2010/2011, 
respectivament.  
 
La Cartera de Serveis Socials 2010-2011, aprovada pel Decret 142/2010, d’11 
d’octubre, ha estat prorrogada per la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012. En aquest sentit, la disposició addicional 
vuitena d’aquesta Llei preveu que:  
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“1. Els tipus de prestacions garantides per la Cartera de serveis socials per al 2012 i la 
població que n’és destinatària són determinats pels programes pressupostaris del 
Departament de Benestar Social i Família i de les entitats públiques que hi estan 
adscrites o vinculades.  
 
2. Es prorroga la Cartera de serveis socials 2010-2011, aprovada pel Decret 142/2010, 
de l’11 d’octubre, amb les modificacions introduïdes pel marc legal vigent, i se n’amplia 
la vigència fins al dia 31 de desembre de 2012. Fins que no s’aprovi la nova cartera, els 
criteris funcionals de les prestacions de serveis dels centres residencials i diürns de 
gent gran i de persones amb discapacitat actualment vigents poden ésser determinats 
pel departament competent en matèria de serveis socials, per mitjà d’una disposició 
reglamentària.”  

 
Les funcions del servei bàsic d’atenció social són definides en la Cartera de Serveis 
Socials:  

 
a) Informació, orientació i assessorament. 
b) Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
c) Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
d) Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
e) Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via 

reglamentària. 
f) Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 

intervenció. 
g) Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada. 
h) Treball social comunitari. 

 
18. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 

següents: 
 

a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 

administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic 
corresponent. 

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, 
en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials 
bàsics. 

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels 

serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de 
la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de 
serveis socials i el pla estratègic corresponent. 

g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions 
d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de 

serveis socials. 
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres 

sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit 
dels serveis socials locals. 

k)  Les que els atribueixen les lleis. 
 

19. L’article 32 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, estableix que el Projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat i la documentació annexa es remetran al Parlament de 
Catalunya abans del 10 d’octubre de cada any, per al seu examen, esmena i aprovació.  
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La Llei de pressupostos de Catalunya per a l’any 2013 encara no ha estat aprovada. 
Així mateix la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya pel proper 25 de 
novembre ha de comportar a la pràctica que aquests no siguin aprovats abans de 
l’acabament de l’any 2012.   
 

En aquest sentit, l’article 33 preveu que en el supòsit que l’1 de gener, per qualsevol 
motiu, no resultés aprovat el pressupost, es considerarà prorrogat automàticament el 
de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació dels nous en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La pròrroga no afectarà els crèdits per a 
despeses corresponents a serveis o programes que finalitzin durant l’exercici del 
pressupost prorrogat. 

 
20. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els 

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

 
21. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat 

primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. L'àrea 
bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de vint mil habitants, 
prenent com a base el municipi. 

 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat 
especialment amb aquesta finalitat. 
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de 
serveis socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 

 
22. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 

disposa que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les 
administracions locals i les administracions supramunicipals poden assumir les 
funcions que la llei atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s’han de 
respectar les competències que els ajuntaments i els consells comarcals tenien 
assumides en el moment de l’entrada en vigor de la llei. 
 
En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 3 
d’agost, de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria primera de 
la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent: 
 
"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions veguerials 
que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les modificacions de la 
normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, incloses les relatives a 
l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell moment, els consells de 
vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord amb el que determina l'article 
91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.” 
 
Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la rúbrica 
disposició derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la vigència els articles 
esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2010, del 3 
d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en el moment que es 
constitueixin els consells de vegueria, d'acord amb el que estableix la disposició 
transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna l'article únic de la llei 
present. 

 
23. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 

refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 
d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de serveis 
socials com la unitat territorial elemental de prestació de serveis que forma part de la 
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Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya. 
 

24. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència i 
serveis socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis socials, 
estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les següents àrees:  
 

I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de 

Mollet del Vallès. 
III. Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al conjunt 

de municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 
 
25. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es desenvolupen 

a l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials d’atenció  
primària, la seva zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i gestió dels serveis 
socials d’atenció primària, mitjançant un o més equips multiprofessionals. 

 
26. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells 

comarcals exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de serveis 
socials formades per més d’un municipi. 

 
27. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària disposa 

que correspon als consells comarcals el següent:  
 
“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, 
l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió dels 
serveis socials d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis socials 
d'atenció primària del sector públic i privat d'acord amb les normes de coordinació 
dictades pel Govern de la Generalitat, i de suport informatiu, d'avaluació i estadístic a 
les tasques ordenadores i planificadores de la Generalitat. 
 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis socials i 
l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les competències 
atribuïdes a altres administracions.” 

 
28. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança amb 

les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes en 
serveis socials dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos dels 
ajuntaments i d'altres ens locals, les herències intestades si correspon d'heretar a la 
Generalitat, les obres socials de les caixes d'estalvis, les aportacions d'altres entitats 
privades i les dels usuaris, en els termes que estableix aquesta llei. 
 

29. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la 
responsabilitat de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió dels 
serveis socials que estableix aquesta llei es compleixin adequadament. 
 

30. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis i els altres ens locals han de 
consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els 
serveis socials de llur competència. 
 

31. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de responsabilitat 
pública s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat que garanteixi a l'usuari o 
usuària l'accés al servei, donant preferència a la dotació de serveis a tot el territori. 

 
32. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat 

comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de 
serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis 
que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de 
tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot haver de copagar el 
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finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili. 
 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la 
Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la 
corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta aportació no pot 
ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels 
programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i la 
Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials. 

 
33. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir l'accés 

universal als serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en 
compte que l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la teleassistència 
i els serveis d'ajuda a domicili, d'acord amb el que estableix aquesta llei. També han de 
garantir l'accés universal a les prestacions de servei garantides i el finançament del 
mòdul social d'aquestes prestacions, d'acord amb la Cartera de serveis socials. 
 

34. L’article 66.1 de la LSS preveu que en les prestacions de serveis garantides no 
gratuïtes, la Generalitat ha d'establir en la Cartera de serveis socials el mòdul social i la 
participació econòmica dels usuaris en llur cost. 
 

35. L’article 67 de la LSS estableix el següent: 
“1. L'Administració, per a determinar la participació dels usuaris, ha de tenir en compte 
la naturalesa del servei, el cost de referència, la capacitat econòmica de l'usuari o 
usuària, especialment el seu nivell de renda, i el sector de població a qui s'adreça la 
prestació o el servei. 
2. La determinació de les participacions s'ha de fonamentar en els principis d'equitat, 
solidaritat i redistribució. La Generalitat ha d'establir i regular un sistema de 
bonificacions per a la participació en les prestacions garantides, per tal d'atendre 
situacions d'insuficiència de recursos de l'usuari o usuària. Les bonificacions s'han 
d'establir en funció del nivell de renda personal i de les obligacions econòmiques 
respecte a les persones que l'usuari o usuària tingui a càrrec. 
3. En el supòsit a què fa referència l'article 66.2, l'usuari o usuària pot participar en el 
cost del servei mitjançant l'aplicació compensatòria en origen de les pensions 
econòmiques públiques de les quals pugui ésser beneficiari. 
4. No s'ha d'excloure ningú dels serveis o prestacions garantits per manca de recursos 
econòmics. Tampoc no s'ha de condicionar la qualitat del servei o la prioritat o urgència 
de l'atenció a la participació econòmica.” 

 
36. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 

5 de març.  
 
37. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou 

l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.  
 

38. 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. 

 
39. 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 
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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. 

 
40. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques 
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, 
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú. 

 
41. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una 
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de 
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès 
comú. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir 
aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 

 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, la participació, les obligacions, la 
coordinació i la cooperació entre el  CONSELL COMARCAL i els AJUNTAMENTS en la 
gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social en els municipis de Castellterçol, 
Castellcir, Granera i Sant Quirze Safaja. 
 
Segon. Obligacions del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental es compromet a: 
 
1. Gestionar i coordinar els equips dels serveis socials bàsics que exerceixen les seves 

funcions en els municipis de Castellterçol, Castellcir, Granera i Sant Quirze Safaja amb 
els perfils professionals següents:  

 
a) Un/a treballador/a social a jornada completa. 
b) Un/a educador/a social a jornada completa. 
 
La dedicació dels perfils professionals a cadascun dels ajuntaments és la següent:  
 

AJUNTAMENT 
PERFIL 

PROFESSIONAL 

 
DEDICACIÓ EN 
PERCENTATGE 
DE JORNADA 

 

HORES 
SETMANALS DE 

DEDICACIÓ 

Castellterçol Treballador/a social 63 % 23 hores i 45 minuts 

Castellcir Treballador/a social 18 % 6 hores i 45 minuts 

Granera Treballador/a social 2 % 45 minuts 

Sant Quirze Safaja Treballador/a social 17 % 6 hores i 15 minuts 

 
 

AJUNTAMENT 
 

PERFIL 
PROFESSIONAL 

 
DEDICACIÓ EN 
PERCENTATGE 

 
HORES SETMANALS 

DE DEDICACIÓ  
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 DE JORNADA  
 

Castellterçol Educador/a social 63 % 23 hores i 45 minuts 

Castellcir Educador/a social 18 % 6 hores i 45 minuts 

Granera Educador/a social 2 % 45 minuts 

Sant Quirze Safaja Educador/a social 17 % 6 hores i 15 minuts 

 
2. Participar, coordinar, cooperar i col·laborar amb els AJUNTAMENTS en la prestació del 

servei social bàsic amb l’objectiu de complir amb les funcions següents:  
 
1. Informació, orientació i assessorament. 
2. Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
3. Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
4. Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
5. Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via 

reglamentària. 
6. Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 

intervenció. 
7. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada. 
8. Treball social comunitari. 

 
3. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació del servei 

d’acord amb les previsions de la Llei  orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat 
mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.  

 
4. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
Tercer. Obligacions dels ajuntaments 
 
Els ajuntaments es comprometen a: 

 
a) Participar, coordinar, cooperar i col·laborar amb el CONSELL COMARCAL en la 

prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’objectiu de complir amb les funcions 
que preveu aquest conveni.  

 
b) Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 

bàsic d’atenció social i acreditar aquesta circumstància al CONSELL COMARCAL amb 
un certificat.  
 

c) Pagar al CONSELL COMARCAL les liquidacions que resultin del règim econòmic que 
preveu aquest conveni.  
 

d) Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la 
normativa de protecció de dades per a la prestació del servei bàsic d’atenció social. 
  

e) Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb la gestió del servei. 

 
f) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació del servei 

d’acord amb les previsions de la Llei  orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat 
mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.  
 

g) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 

Quart. Règim econòmic 
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1. Els AJUNTAMENTS paguen al CONSELL COMARCAL la diferència entre l’aportació 
de la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials, corresponent al cost del mòdul per professional i el cost 
real dels professionals del CONSELL COMARCAL que desenvolupin les tasques 
objecte d’aquest conveni.  
 
Pel que fa a l’aportació de la Generalitat de Catalunya corresponent al cost del mòdul 
per professional d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials, correspondrà a tots els efectes al CONSELL COMARCAL.  
 
En el cas que els professionals dels serveis socials bàsics que desenvolupen les 
funcions esmentades en aquest conveni esdevinguin baixa per incapacitat temporal o 
per altres circumstàncies, els AJUNTAMENTS s’han de fer càrrec de la despesa que 
això suposi. 

 
2. La previsió del cost dels professionals per a la prestació del servei bàsic d’atenció 

social és el següent:  
 

Municipi 

TREBALLADOR/A SOCIAL 

Dedicació en 
percentatge 

Previsió cost 
total  

Previsió de 
cost 

Castellterçol 63 % 33.415,54 €       21.051,79 €  

Castellcir 18 % 33.415,54 € 6.014,80 € 

Granera  2 % 33.415,54 €            668,31 €  

Sant Quirze 
Safaja 

17 % 33.415,54 € 5.680,64 € 

 

Municipi 

EDUCADOR/A SOCIAL 

Dedicació en 
percentatge 

Previsió cost 
total  

Previsió de 
cost 

Castellterçol 63 % 33.238,06 €   16.219,81 €  

Castellcir 18 % 33.238,06 €     4.634,23 €  

Granera  2 % 33.238,06 €        514,91 €  

Sant Quirze 
Safaja 

17 % 33.238,06 €     4.376,77 €  

 

Municipi 
COST TOTAL DELS 
PROFESSIONALS 

Castellterçol 37.271,60 € 

Castellcir 10.649,03 € 

Granera  1.183,23 € 

Sant Quirze Safaja 10.057,42 € 

 
3. La previsió de l’aportació de la Generalitat de Catalunya corresponent al cost del mòdul 

per professional és la següent:  
 

Municipi TREBALLADOR SOCIAL EDUCADOR SOCIAL Previsió total de 
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Dedicació en 
percentatge 

Previsió 
aportació, 

import mòdul  
21.857,88€ 

Dedicació en 
percentatge  

Previsió 
aportació, 

import mòdul  
21.857,88€ 

l’aportació 

Castellterçol        48 %            10.491,78 €                50%       10.928,94 €           21.420,72 €  

Castellcir        13 %             2.841,52 €                12%         2.622,95 €            5.464,47 €  

Granera         2  %               437,16 €                2%           437,16 €               874,32 €  

Sant Quirze 
Safaja 

       12 %             2.622,95 €                11%         2.404,37 €            5.027,31 €  

 
En el cas que es modifiqui el mòdul dels professionals que estableix el contracte 
programa seran aquests els que es tinguin en compte pel càlcul de la quantitat que 
hagin d’abonar els AJUNTAMENTS al CONSELL COMARCAL. 
 

4. La previsió de l’import que han de pagar els AJUNTAMENTS al CONSELL 
COMARCAL si es compleixen les previsions esmentades en l’apartat segon i tercer 
precedents és la següent:  
 
 

Municipi 

IMPORT EN 
RELACIÓ AMB 

EL/LA 
TREBALLADOR/A 

SOCIAL 

IMPORT EN 
RELACIÓ AMB 

L’EDUCADOR/A 
SOCIAL 

PREVISIÓ 
IMPORT A 

PAGAR PER 
L’AJUNTAMENT 

Castellterçol       10.560,01 €         5.290,87 €     15.850,88 €  

Castellcir         3.173,27 €         2.011,29 €       5.184,56 €  

Granera             231,15 €             77,76 €         308,91 €  

Sant Quirze 
Safaja 

        3.057,70 €         1.972,41 €       5.030,10 €  

 
5. El pagament que preveu l’apartat precedent el fan efectiu els AJUNTAMENTS en la 

forma següent:  
 
a) El CONSELL COMARCAL liquida parcialment a cadascun dels AJUNTAMENTS 

l’import generat en els terminis següents:  
 
1. El mes d’abril de 2013 pel que fa als mesos de gener, febrer i març de 2013. 
2. El mes de juliol de 2013 pel que fa als mesos d’abril, maig i juny de 2013.  
3. El mes d’octubre de 2013 pel que fa als mesos de juliol, agost i setembre de 

2013. 
4. El mes de gener de 2014 pel que fa als mesos d’octubre, novembre i desembre 

de 2013. 
5. El mes d’abril de 2014 pel que fa als mesos de gener, febrer i març de 2014. 
6. El mes de juliol de 2014 pel que fa als mesos d’abril, maig i juny de 2014.  
7. El mes d’octubre de 2014 pel que fa als mesos de juliol, agost i setembre de 

2014. 
8. El mes de gener de 2015 pel que fa als mesos d’octubre, novembre i desembre 

de 2014. 
 
El CONSELL COMARCAL ha de notificar als AJUNTAMENTS les liquidacions 
esmentades.  
 

b) En el termini d’un mes des de la recepció de la notificació de cadascuna de les 
liquidacions esmentades amb anterioritat, els AJUNTAMENTS han de pagar al 
CONSELL COMARCAL l’import liquidat.  
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6. Els AJUNTAMENTS s’han de fer càrrec dels interessos de demora i/o de les despeses 
financeres i/o de finançament que li ocasioni al CONSELL COMARCAL els seus 
possibles retards en el pagament del servei.  

 
7. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el 

que preveu la legislació vigent, quan qualsevol dels ajuntaments sigui deutor del 
CONSELL COMARCAL per raó de les liquidacions efectuades o pels conceptes que 
preveu l’apartat quart d’aquest pacte. 

 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data d’encapçalament i estén els seus efectes des 

de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2014 sens perjudici de l’obligació del 
CONSELL COMARCAL de practicar la liquidació definitiva en el mes de gener de 2015 
i la corresponent obligació de pagament de l’AJUNTAMENT d’acord amb el règim 
econòmic convingut.  
 

2. Nogensmenys, aquest conveni pot ser prorrogat per períodes d’un any mitjançant acord 
exprés de les parts. 
 

Sisè.  Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts. 
b) La demora en el pagament per part de qualsevol dels ajuntaments. El CONSELL 

COMARCAL tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li 
hagin originat com a conseqüència d’això.  

c) El compliment del període de vigència. 
d) La manca de finançament.  

 
Setè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva 
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen.” 

 
2. Notificar aquest acord als ajuntaments de Castellterçol, Castellcir, Granera i Sant 

Quirze Safaja.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
50. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 

per a la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials, de 21 de novembre de 2012, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 13 de novembre de 2012, la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, la 

senyora Montserrat Rossinés i Bayó, ha emès l’informe següent:  
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“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, regula i ordena el sistema de serveis 

socials amb la finalitat de garantir l'accés universal a aquests per a fer efectiva la justícia 
social i promoure el benestar del conjunt de la població. 
 

2. L'Administració de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals 
estableixen convenis de cooperació per tal d'estendre de manera progressiva la cobertura 
de la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública, així com la coordinació, la 
cooperació financera i la cooperació tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera 
de Serveis Socials corresponent.  
 

3. El 12 de juny de 2012, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de 
Benestar Social i Família, vam formalitzar el contracte programa 2012-2015, per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.  

 
4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui hem 

formalitzat el conveni per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat el qual fixa les condicions generals per un 
període quadriennal fins al 31 de desembre de 2015 i que s’adaptarà als canvis en el 
context social i econòmic a través de protocols addicionals anuals.  
 

5. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui hem 
formalitzat un conveni de col·laboració interadministrativa per establir la relació, la 
participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre aquestes dues entitats en 
la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’objectiu de contribuir a què l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui pugui assolir les ràtios de professionals que per aquest servei 
estableix l’annex I del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de 
Serveis Socials 2010/2011, el qual ha estat prorrogat per la Llei 1/2012, de 22 de febrer, 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012. 
 

6. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des 
de l’1 de juny de 2012 fins al 31 de desembre de 2012, sens perjudici de l’obligació del 
Consell Comarcal de practicar la liquidació definitiva en el mes de gener de 2013 i la 
corresponent obligació de pagament de l’AJUNTAMENT d’acord amb el règim econòmic 
convingut.  
 

7. El pacte 6.2 del conveni esmentat en el punt precedent preveu que el conveni pot ser 
prorrogat per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les parts.  

 
8. La disposició addicional vuitena de la Llei 127/2012, de 22 de febrer, de Pressupostos de 

la Generalitat de Catalunya estableix que es prorroga la Cartera de serveis socials 2010-
2011, aprovada pel Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, amb les modificacions introduïdes 
pel marc legal vigent, i se n’amplia la vigència fins al dia 31 de desembre de 2012. Fins 
que no s’aprovi la nova cartera, els criteris funcionals de les prestacions de serveis dels 
centres residencials i diürns de gent gran i de persones amb discapacitat actualment 
vigents poden ésser determinats pel departament competent en matèria de serveis socials, 
per mitjà d’una disposició reglamentària. 
 

9. L’annex de la  de la Cartera de  Serveis Socials 2010 -2011 a l’apartat 1.1.1 Servei bàsic 
d’atenció social estableix la ràtio del professionals del servei bàsic d’atenció social en 3 
treballadores socials i 2 educadors socials cada 15.000 habitants. 
 

10. L’article 32 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, estableix que el Projecte de llei de pressupostos 
de la Generalitat i la documentació annexa es remetran al Parlament de Catalunya abans 
del 10 d’octubre de cada any, per al seu examen, esmena i aprovació.  
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La Llei de pressupostos de Catalunya per a l’any 2013 encara no ha estat aprovada. Així 
mateix la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya pel proper 25 de novembre 
ha de comportar a la pràctica que aquests no siguin aprovats abans de l’acabament de 
l’any 2012.   
 
En aquest sentit, l’article 33 preveu que en el supòsit que l’1 de gener, per qualsevol motiu, 
no resultés aprovat el pressupost, es considerarà prorrogat automàticament el de l’any 
anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació dels nous en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. La pròrroga no afectarà els crèdits per a despeses 
corresponents a serveis o programes que finalitzin durant l’exercici del pressupost 
prorrogat. 
 

11. Per raó d’aquesta pròrroga el Consell Comarcal participarà, coordinarà, cooperarà i 
col·laborarà amb l’AJUNTAMENT en la prestació del servei bàsic d’atenció social 
mitjançant la dedicació d’un/a treballador/a social corresponent a 22 hores i 30 minuts a la 
setmana amb l’objectiu de complir amb les funcions que estableix el conveni prorrogat. 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouran 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. 
 

12. L’Ajuntament de Caldes de Montbui pagarà al Consell Comarcal la diferència entre 
l’aportació de la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials, corresponent al cost del mòdul per professional i el cost real 
del/de la professional del CONSELL COMARCAL que desenvoluparà les tasques objecte 
del conveni prorrogat.  
 
Pel que fa a l’aportació de la Generalitat de Catalunya corresponent al cost del mòdul per 
professional d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 
correspondrà a tots els efectes al CONSELL COMARCAL.  
 
L’import que haurà de satisfer l’Ajuntament de Caldes de Montbui al Consell Comarcal, si 
es manté el cost del mòdul per professional que fixa el contracte programa 2012-2015, per 
a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat serà de nou mil cent quaranta 
euros amb vint-i-nou cèntims (9.140,29 €), tenint en compte que la previsió del cost del 
professional és de vint-i-dos mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb dos cèntims 
(22.255,02 €) i l’aportació prevista pel Departament de Benestar Social i Família és de 
tretze mil cent catorze euros amb setanta-tres cèntims (13.114,73 €). 
 
En el cas que es modifiqués el mòdul dels professionals que estableix el contracte 
programa per a l’any 2013 serà aquest el que es tingui en compte pel càlcul de la quantitat 
que hagi d’abonar l’Ajuntament de Caldes de Montbui al Consell Comarcal. 
 

 
Per això, l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat proposa:  
 
L’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació del 
servei bàsic d’atenció social en els termes que s’han exposat en aquest informe.”  
 

2. El 21 de novembre 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 66.3 lletra k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
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Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que el 
municipi té competències pròpies en la prestació dels serveis socials i la promoció i 
la reinserció socials. 
 

2. L’article 25.2 lletra k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, disposa que el municipi exercirà, en tot cas, competències, en els 
termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en la prestació 
dels serveis socials i de promoció i reinserció social.   
 

3. L’article 25 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 preveu que correspon 
a la comarca l’exercici de les competències següents:  
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici 
de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que 
compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de 
gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis 
sectorials. 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, 
la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de 
municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 
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. Les delegacions o els encàrrecs de gestió 
han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-
los.” 
 

4. L’article 25.2 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, preveu que en l’àmbit 
de les seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els 
requisits que estableix la pròpia llei. 

 
5. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 

estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels 
principis següents: 
 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als 
serveis socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia 
redistributiva. Aquest principi no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al 
fet que els usuaris compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació 
econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions 
públiques i la sostenibilitat del sistema. 

 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels 
serveis socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i 
financers i dels equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També 
n'han d'assegurar la planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei 
si se'n determina la necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia 
social i qualitat. 

 
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb 
criteris d'economia, eficiència i eficàcia.” 
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6. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis 
socials o, si escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de 
contribuir al finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la 
normativa aplicable. 

 
7. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials 

s'organitza en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb 
el diàleg entre tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, 
i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 
 

8. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el primer nivell 
del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als 
àmbits familiar i social. 
 

9. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen 
territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el 
treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional 
necessari per al compliment de llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport 
tècnic i administratiu que s'estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics 
inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els 
serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
 

10. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un caràcter 
polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones 
perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es 
troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar 
respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels 
serveis. 
 

11. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les 
següents: 
 
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur 

àmbit territorial. 
 

b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als 
drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 

c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions 
de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, 
convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció 
Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades. 

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de 
promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la 
persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa 
pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la 
xarxa pública han d'elaborar el dit programa. 

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors. 
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h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les 
unitats de convivència i els grups en situació de risc. 

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o 
de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció 
diürna, tecnològica i residencial. 

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
m) Gestionar prestacions d'urgència social. 
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones 

dels col·lectius més vulnerables. 
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i 

comarcal i les altres que li siguin atribuïdes. 
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips 

professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món 
associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de 
persones afectades per causes judicials. 

 
12. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis 

socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, 
els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i 
que es destinen a complir les finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. 
Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, 
econòmiques o tecnològiques. 
 

13. L’article 21.1 de la LSS estableix que les prestacions de servei són els serveis i les 
intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la 
prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció 
de persones, d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social. 
 

14. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents 
actuacions i intervencions acomplertes pels equips professionals: 
 
a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests. 
b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats 

plantejades. 
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació 

social. 
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, 

convivencials i familiars i de les demandes socials. 
e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les 

finalitats dels serveis socials. 
f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament. 
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada. 
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar. 
i) L'atenció diürna. 
j) L'atenció domiciliària. 
k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials. 

 
15. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir 

cada tipus de prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip 
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professional que l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de 
l'equip, i els estàndards de qualitat. En tots els casos ha de garantir l'accés a les 
prestacions amb el suport de l'Administració, tenint en compte criteris de 
progressivitat en la renda dels usuaris. 

 
16. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a 

dret subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha 
d'incloure, almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova 
objectiva que n'acrediti la necessitat. 

 
17. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de 

Serveis Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el 
conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, 
amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, 
amb l’objecte de promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en 
persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc 
social o d’exclusió. 
 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants, com a objectiu de cara al 2011. 
 
Els annexos I i II del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera 
de Serveis Socials 2010-2011, estableixen les prestacions de la Xarxa de Serveis 
Socials d’Atenció Pública i el nivell d’objectius a assolir al final del període 
2010/2011, respectivament.  
 
La Cartera de Serveis Socials 2010-2011, aprovada pel Decret 142/2010, d’11 
d’octubre, ha estat prorrogada per la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012. En aquest sentit, la disposició 
addicional vuitena d’aquesta Llei preveu que:  
 
“1. Els tipus de prestacions garantides per la Cartera de serveis socials per al 2012 
i la població que n’és destinatària són determinats pels programes pressupostaris 
del Departament de Benestar Social i Família i de les entitats públiques que hi 
estan adscrites o vinculades.  
 
2. Es prorroga la Cartera de serveis socials 2010-2011, aprovada pel Decret 
142/2010, de l’11 d’octubre, amb les modificacions introduïdes pel marc legal 
vigent, i se n’amplia la vigència fins al dia 31 de desembre de 2012. Fins que no 
s’aprovi la nova cartera, els criteris funcionals de les prestacions de serveis dels 
centres residencials i diürns de gent gran i de persones amb discapacitat 
actualment vigents poden ésser determinats pel departament competent en 
matèria de serveis socials, per mitjà d’una disposició reglamentària.”  

 
Les funcions del servei bàsic d’atenció social són definides en la Cartera de 
Serveis Socials:  

 
a) Informació, orientació i assessorament. 
b) Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
c) Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
d) Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
e) Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 

via reglamentària. 
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f) Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 
intervenció. 

g) Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 
especialitzada. 

h) Treball social comunitari. 
 
18. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 

següents: 
 

a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats 

per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent. 

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si 
escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 
socials bàsics. 

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi 

dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb 
l'Administració de la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, 
d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent. 

g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les 
funcions d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en 

matèria de serveis socials. 
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels 

altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen 
en l'àmbit dels serveis socials locals. 

k)  Les que els atribueixen les lleis. 
 

19. L’article 32 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, estableix que el Projecte de llei 
de pressupostos de la Generalitat i la documentació annexa es remetran al 
Parlament de Catalunya abans del 10 d’octubre de cada any, per al seu examen, 
esmena i aprovació.  
 
La Llei de pressupostos de Catalunya per a l’any 2013 encara no ha estat 
aprovada. Així mateix la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya pel 
proper 25 de novembre ha de comportar a la pràctica que aquests no siguin 
aprovats abans de l’acabament de l’any 2012.   
 

En aquest sentit, l’article 33 preveu que en el supòsit que l’1 de gener, per 
qualsevol motiu, no resultés aprovat el pressupost, es considerarà prorrogat 
automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la 
publicació dels nous en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La pròrroga 
no afectarà els crèdits per a despeses corresponents a serveis o programes que 
finalitzin durant l’exercici del pressupost prorrogat. 

 
20. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els 

municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències 
pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions 
d'assumir directament o mancomunadament. 
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21. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la 

unitat primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials 
bàsics. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de 
vint mil habitants, prenent com a base el municipi. 

 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu 
creat especialment amb aquesta finalitat. 
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de 
serveis socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 

 
22. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 

socials, disposa que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les 
administracions locals i les administracions supramunicipals poden assumir les 
funcions que la llei atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s’han de 
respectar les competències que els ajuntaments i els consells comarcals tenien 
assumides en el moment de l’entrada en vigor de la llei. 
 
En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 
3 d’agost, de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria 
primera de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la 
manera següent: 
 
"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions 
veguerials que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les 
modificacions de la normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, 
incloses les relatives a l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell 
moment, els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord 
amb el que determina l'article 91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.” 
 
Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la 
rúbrica disposició derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la vigència 
els articles esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 
30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en el 
moment que es constitueixin els consells de vegueria, d'acord amb el que estableix 
la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna 
l'article únic de la llei present. 

 
23. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 

refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, 
de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de 
serveis socials com la unitat territorial elemental de prestació de serveis que forma 
part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya. 
 

24. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència 
i serveis socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis 
socials, estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les 
següents àrees:  
 

I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de 
Granollers. 

II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de 
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Mollet del Vallès. 
III. Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al 

conjunt de municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 
 
25. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es 

desenvolupen a l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis 
socials d’atenció primària, la seva zonificació i la seva ubicació, així com la 
prestació i gestió dels serveis socials d’atenció primària, mitjançant un o més 
equips multiprofessionals. 

 
26. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells 

comarcals exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de 
serveis socials formades per més d’un municipi. 

 
27. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària 

disposa que correspon als consells comarcals el següent:  
 
“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, 
l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió 
dels serveis socials d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis 
socials d'atenció primària del sector públic i privat d'acord amb les normes de 
coordinació dictades pel Govern de la Generalitat, i de suport informatiu, 
d'avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores de la Generalitat. 
 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis 
socials i l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les 
competències atribuïdes a altres administracions.” 

 
28. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança 

amb les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes 
en serveis socials dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos 
dels ajuntaments i d'altres ens locals, les herències intestades si correspon 
d'heretar a la Generalitat, les obres socials de les caixes d'estalvis, les aportacions 
d'altres entitats privades i les dels usuaris, en els termes que estableix aquesta llei. 
 

29. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la 
responsabilitat de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió 
dels serveis socials que estableix aquesta llei es compleixin adequadament. 
 

30. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis i els altres ens locals han de 
consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els 
serveis socials de llur competència. 
 

31. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de 
responsabilitat pública s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat que 
garanteixi a l'usuari o usuària l'accés al servei, donant preferència a la dotació de 
serveis a tot el territori. 

 
32. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la 

Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els 
equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i 
els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis 
socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot 
haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a 
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domicili. 
 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i 
la Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal 
amb la corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta 
aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis 
socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de 
teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada 
àrea bàsica de serveis socials. 

 
33. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir l'accés 

universal als serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en 
compte que l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la 
teleassistència i els serveis d'ajuda a domicili, d'acord amb el que estableix 
aquesta llei. També han de garantir l'accés universal a les prestacions de servei 
garantides i el finançament del mòdul social d'aquestes prestacions, d'acord amb la 
Cartera de serveis socials. 
 

34. L’article 66.1 de la LSS preveu que en les prestacions de serveis garantides no 
gratuïtes, la Generalitat ha d'establir en la Cartera de serveis socials el mòdul 
social i la participació econòmica dels usuaris en llur cost. 
 

35. L’article 67 de la LSS estableix el següent: 
“1. L'Administració, per a determinar la participació dels usuaris, ha de tenir en 
compte la naturalesa del servei, el cost de referència, la capacitat econòmica de 
l'usuari o usuària, especialment el seu nivell de renda, i el sector de població a qui 
s'adreça la prestació o el servei. 
2. La determinació de les participacions s'ha de fonamentar en els principis 
d'equitat, solidaritat i redistribució. La Generalitat ha d'establir i regular un sistema 
de bonificacions per a la participació en les prestacions garantides, per tal 
d'atendre situacions d'insuficiència de recursos de l'usuari o usuària. Les 
bonificacions s'han d'establir en funció del nivell de renda personal i de les 
obligacions econòmiques respecte a les persones que l'usuari o usuària tingui a 
càrrec. 
3. En el supòsit a què fa referència l'article 66.2, l'usuari o usuària pot participar en 
el cost del servei mitjançant l'aplicació compensatòria en origen de les pensions 
econòmiques públiques de les quals pugui ésser beneficiari. 
4. No s'ha d'excloure ningú dels serveis o prestacions garantits per manca de 
recursos econòmics. Tampoc no s'ha de condicionar la qualitat del servei o la 
prioritat o urgència de l'atenció a la participació econòmica.” 

 
36. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març.  
 
37. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou 

l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.  
 
38. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. 
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39. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una 
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament 
de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un 
interès comú. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 

1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la gestió i la prestació del servei bàsic 
d’atenció social, d’acord amb el contingut següent: 

 
 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
assistit pel secretari de la corporació, el senyor Eduard Lluzar López de Briñas. 
 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 
2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 
 

EXPOSEN 
 

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui hem 
formalitzat un conveni de col·laboració interadministrativa per establir la relació, la 
participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre aquestes dues entitats 
en la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’objectiu de contribuir a què 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui pugui assolir les ràtios de professionals que per 
aquest servei estableix l’annex I del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova 
la Cartera de Serveis Socials 2010/2011, el qual ha estat prorrogat per la Llei 1/2012, 
de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012. 
 

2. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 
des de l’1 de juny de 2012 fins al 31 de desembre de 2012, sens perjudici de 
l’obligació del Consell Comarcal de practicar la liquidació definitiva en el mes de gener 
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de 2013 i la corresponent obligació de pagament de l’Ajuntament d’acord amb el règim 
econòmic convingut.  
 

3. El pacte 6.2 del conveni esmentat en el primer punt d’aquest expositiu preveu que pot 
ser prorrogat per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les parts.  

 
4. L’article 32 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el text refós de 

la Llei de finances públiques de Catalunya, estableix que el Projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat i la documentació annexa es remetran al Parlament de 
Catalunya abans del 10 d’octubre de cada any, per al seu examen, esmena i 
aprovació.  
 
La Llei de pressupostos de Catalunya per a l’any 2013 encara no ha estat aprovada. 
Així mateix la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya pel proper 25 de 
novembre ha de comportar a la pràctica que aquests no siguin aprovats abans de 
l’acabament de l’any 2012.   
 
En aquest sentit, l’article 33 preveu que en el supòsit que l’1 de gener, per qualsevol 
motiu, no resultés aprovat el pressupost, es considerarà prorrogat automàticament el 
de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació dels nous 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La pròrroga no afectarà els crèdits 
per a despeses corresponents a serveis o programes que finalitzin durant l’exercici del 
pressupost prorrogat. 

 
5. L’Ajuntament de Caldes de Montbui amb l’objectiu d’assolir les ràtios de professionals 

que preveu la Cartera  de Serveis Socials té interès en prorrogar el conveni esmentat 
en el primer punt  d’aquest expositiu.  

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la voluntat de 
prorrogar el  conveni de col·laboració en relació amb la prestació del servei bàsic 
d’atenció social que subjecten als següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és prorrogar el conveni de col·laboració formalitzat pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, en endavant l’AJUNTAMENT, en relació amb la prestació del servei 
bàsic d’atenció social.  
 
Segon. Hores de col·laboració del CONSELL COMARCAL 
 
Per raó d’aquest acord el CONSELL COMARCAL participa, coordina, coopera i col·labora 
amb l’AJUNTAMENT en la prestació del servei bàsic d’atenció social mitjançant la 
dedicació d’un/a treballador/a social corresponent a 22 hores i 30 minuts a la setmana amb 
l’objectiu de complir amb les funcions que estableix el conveni que es prorroga.  
 
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. Règim econòmic 

 
1. L’AJUNTAMENT paga al CONSELL COMARCAL la diferència entre l’aportació de la 

Generalitat de Catalunya d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials, corresponent al cost del mòdul per professional i el cost real del/de la 
professional del CONSELL COMARCAL que desenvoluparà les tasques objecte del 
conveni prorrogat.  
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Pel que fa a l’aportació de la Generalitat de Catalunya corresponent al cost del mòdul 
per professional d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials, correspondrà a tots els efectes al CONSELL COMARCAL.  

 
2. L’import que ha de satisfer l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL, si es manté el 

cost del mòdul per professional que fixa el contracte programa 2012-2015, per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat formalitzat el 12 de juny pel 
CONSELL COMARCAL i el Departament de Benestar Social i Família, és de nou mil 
cent quaranta euros amb vint-i-nou cèntims (9.140,29 €), tenint en compte que la 
previsió del cost del professional és de vint-i-dos mil dos-cents cinquanta-cinc euros 
amb dos cèntims (22.255,02 €) i l’aportació prevista pel Departament de Benestar 
Social i Família és de tretze mil cent catorze euros amb setanta-tres cèntims (13.114,73 
€). 

 
En el cas que es modifiqui el mòdul dels professionals que estableix el contracte 
programa per a l’any 2013 serà aquest el que es tingui en compte pel càlcul de la 
quantitat que hagi d’abonar l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL d’acord amb les 
previsions d’aquest apartat.  

 
3. El pagament que preveu l’apartat precedent el fa efectiu l’AJUNTAMENT en la forma 

següent:  
 

a) El CONSELL COMARCAL liquida parcialment l’import generat en els terminis següents:  
 
1. El mes d’abril de 2013 pel que fa als mesos de gener, febrer i març de 2013. 
2. El mes de juliol de 2013 pel que fa als mesos d’abril, maig i juny de 2013.  
3. El mes d’octubre de 2013 pel que fa als mesos de juliol, agost i setembre de 

2013. 
4. El mes de gener de 2014 pel que fa als mesos d’octubre, novembre i desembre 

de 2013. 
 
El CONSELL COMARCAL ha de notificar a l’AJUNTAMENT les liquidacions 
esmentades.  
 

b) En el termini d’un mes des de la recepció de la notificació de cadascuna de les 
liquidacions esmentades amb anterioritat, l’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL 
COMARCAL l’import liquidat.  

 
4. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora i/o de les despeses 

financeres i/o de finançament que li ocasioni al CONSELL COMARCAL els seus 
possibles retards en el pagament del servei.  

 
5. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el 

que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per raó de les liquidacions efectuades o pels conceptes que preveu 
l’apartat quart d’aquest pacte. 

 
Quart. Durada i vigència 
 
D’acord amb el pacte 6.2 del conveni que ara es prorroga la durada i vigència del conveni  
s’estén fins al 31 de desembre de 2013, sens perjudici que pugui ser prorrogat de nou per 
períodes d’un any mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Les parts, després de llegir aquest acord, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut i el signen. 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.”  
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El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
51. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 

per a la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Sant 
Fost de Campsentelles. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials, de 21 de novembre de 2012, que és 
el que segueix: 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 13 de novembre de 2012, la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, la 

senyora Montserrat Rossinés i Bayó, ha emès l’informe següent:  
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, regula i ordena el sistema de serveis 

socials amb la finalitat de garantir l'accés universal a aquests per a fer efectiva la justícia 
social i promoure el benestar del conjunt de la població. 
 

2. L'Administració de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals 
estableixen convenis de cooperació per tal d'estendre de manera progressiva la cobertura 
de la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública, així com la coordinació, la 
cooperació financera i la cooperació tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera 
de Serveis Socials corresponent.  
 

3. El 12 de juny de 2012, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de 
Benestar Social i Família, vam formalitzar el contracte programa 2012-2015, per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.  

 
4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles hem 

formalitzat el conveni per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat el qual fixa les condicions generals per un 
període quadriennal fins al 31 de desembre de 2015 i que s’adaptarà als canvis en el 
context social i econòmic a través de protocols addicionals anuals.  
 

5. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles hem 
formalitzat un conveni de col·laboració interadministrativa per establir la relació, la 
participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre aquestes dues entitats en 
la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’objectiu de contribuir a què l’Ajuntament 
de Sant Fost de Campsentelles pugui assolir les ràtios de professionals que per aquest 
servei estableix l’annex I del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera 
de Serveis Socials 2010/2011, el qual ha estat prorrogat per la Llei 1/2012, de 22 de 
febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012. 
 

6. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des 
de l’1 de juny de 2012 fins al 31 de desembre de 2012, sens perjudici de l’obligació del 
Consell Comarcal de practicar la liquidació definitiva en el mes de gener de 2013 i la 
corresponent obligació de pagament de l’ajuntament d’acord amb el règim econòmic 
convingut.  
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7. El pacte 6.2 del conveni esmentat en el punt precedent preveu que el conveni pot ser 
prorrogat per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les parts.  

 
8. La disposició addicional vuitena de la Llei 127/2012, de 22 de febrer, de Pressupostos de 

la Generalitat de Catalunya estableix que es prorroga la Cartera de serveis socials 2010-
2011, aprovada pel Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, amb les modificacions introduïdes 
pel marc legal vigent, i se n’amplia la vigència fins al dia 31 de desembre de 2012. Fins 
que no s’aprovi la nova cartera, els criteris funcionals de les prestacions de serveis dels 
centres residencials i diürns de gent gran i de persones amb discapacitat actualment 
vigents poden ésser determinats pel departament competent en matèria de serveis socials, 
per mitjà d’una disposició reglamentària. 
 

9. L’annex de la  de la Cartera de  Serveis Socials 2010 -2011 a l’apartat 1.1.1 Servei bàsic 
d’atenció social estableix la ràtio del professionals del servei bàsic d’atenció social en 3 
treballadores socials i 2 educadors socials cada 15.000 habitants. 
 

10. L’article 32 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, estableix que el Projecte de llei de pressupostos 
de la Generalitat i la documentació annexa es remetran al Parlament de Catalunya abans 
del 10 d’octubre de cada any, per al seu examen, esmena i aprovació.  
 
La Llei de pressupostos de Catalunya per a l’any 2013 encara no ha estat aprovada. Així 
mateix la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya pel proper 25 de novembre 
ha de comportar a la pràctica que aquests no siguin aprovats abans de l’acabament de 
l’any 2012.   
 
En aquest sentit, l’article 33 preveu que en el supòsit que l’1 de gener, per qualsevol motiu, 
no resultés aprovat el pressupost, es considerarà prorrogat automàticament el de l’any 
anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació dels nous en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. La pròrroga no afectarà els crèdits per a despeses 
corresponents a serveis o programes que finalitzin durant l’exercici del pressupost 
prorrogat. 

 
11. Per raó d’aquesta pròrroga el Consell Comarcal participarà, coordinarà, cooperarà i 

col·laborarà amb l’ajuntament en la prestació del servei bàsic d’atenció social mitjançant la 
dedicació d’un/a treballador/a social corresponent a 15 hores a la setmana amb l’objectiu 
de complir amb les funcions que estableix el conveni prorrogat. 
 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouran 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. 

 
12. L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles pagarà al Consell Comarcal la diferència 

entre l’aportació de la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, 
d’11 d’octubre, de serveis socials, corresponent al cost del mòdul per professional i el cost 
real del/de la professional del Consell Comarcal que desenvoluparà les tasques objecte 
del conveni prorrogat.  
 
Pel que fa a l’aportació de la Generalitat de Catalunya corresponent al cost del mòdul per 
professional d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 
correspondrà a tots els efectes al Consell Comarcal.  
 
L’import que haurà de satisfer l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles al Consell 
Comarcal, si es manté el cost del mòdul per professional que fixa el contracte programa 
2012-2015, per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat serà de sis mil 
noranta tres euros amb cinquanta tres cèntims (6.093,53 €), tenint en compte que la 
previsió del cost del professional és de catorze mil vuit-cents trenta-sis euros amb 
seixanta-vuit cèntims (14.836,68 €) i l’aportació prevista pel Departament de Benestar 



258 

Social i Família és de vuit mil set-cents quaranta-tres euros amb quinze cèntims (8.743,15 
€). 
 
En el cas que es modifiqués el mòdul dels professionals que estableix el contracte 
programa per a l’any 2013 serà aquest el que es tingui en compte pel càlcul de la quantitat 
que hagi d’abonar l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles al Consell Comarcal. 

 
 
Per això, l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat proposa:  
 
L’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles per a la prestació del servei bàsic 
d’atenció social en els termes que s’han exposat en aquest informe.” 

 
2. El 21 de novembre 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 66.3 lletra k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que el 
municipi té competències pròpies en la prestació dels serveis socials i la promoció i 
la reinserció socials. 
 

2. L’article 25.2 lletra k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, disposa que el municipi exercirà, en tot cas, competències, en els 
termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en la prestació 
dels serveis socials i de promoció i reinserció social.   
 

3. L’article 25 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 preveu que correspon 
a la comarca l’exercici de les competències següents:  
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici 
de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que 
compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de 
gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis 
sectorials. 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, 
la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de 
municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 
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. Les delegacions o els encàrrecs de gestió 
han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-
los.” 
 

4. L’article 25.2 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, preveu que en l’àmbit 
de les seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els 
requisits que estableix la pròpia llei. 

 
5. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 



259 

estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels 
principis següents: 
 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als 
serveis socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia 
redistributiva. Aquest principi no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al 
fet que els usuaris compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació 
econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions 
públiques i la sostenibilitat del sistema. 

 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels 
serveis socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i 
financers i dels equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També 
n'han d'assegurar la planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei 
si se'n determina la necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia 
social i qualitat. 

 
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb 
criteris d'economia, eficiència i eficàcia.” 

 
6. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis 

socials o, si escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de 
contribuir al finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la 
normativa aplicable. 

 
7. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials 

s'organitza en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb 
el diàleg entre tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, 
i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 
 

8. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el primer nivell 
del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als 
àmbits familiar i social. 
 

9. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen 
territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el 
treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional 
necessari per al compliment de llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport 
tècnic i administratiu que s'estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics 
inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els 
serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
 

10. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un caràcter 
polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones 
perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es 
troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar 
respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels 
serveis. 
 

11. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les 
següents: 
 
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur 

àmbit territorial. 
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b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als 

drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions 

de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, 
convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció 
Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades. 

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de 
promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la 
persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa 
pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la 
xarxa pública han d'elaborar el dit programa. 

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors. 

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les 
unitats de convivència i els grups en situació de risc. 

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o 
de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció 
diürna, tecnològica i residencial. 

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
m) Gestionar prestacions d'urgència social. 
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones 

dels col·lectius més vulnerables. 
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i 

comarcal i les altres que li siguin atribuïdes. 
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips 

professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món 
associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de 
persones afectades per causes judicials. 

 
12. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis 

socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, 
els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i 
que es destinen a complir les finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. 
Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, 
econòmiques o tecnològiques. 
 

13. L’article 21.1 de la LSS estableix que les prestacions de servei són els serveis i les 
intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la 
prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció 
de persones, d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social. 
 

14. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents 
actuacions i intervencions acomplertes pels equips professionals: 
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a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests. 
b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats 

plantejades. 
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació 

social. 
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, 

convivencials i familiars i de les demandes socials. 
e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les 

finalitats dels serveis socials. 
f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament. 
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada. 
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar. 
i) L'atenció diürna. 
j) L'atenció domiciliària. 
k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials. 

 
15. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir 

cada tipus de prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip 
professional que l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de 
l'equip, i els estàndards de qualitat. En tots els casos ha de garantir l'accés a les 
prestacions amb el suport de l'Administració, tenint en compte criteris de 
progressivitat en la renda dels usuaris. 

 
16. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a 

dret subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha 
d'incloure, almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova 
objectiva que n'acrediti la necessitat. 

 
17. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de 

Serveis Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el 
conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, 
amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, 
amb l’objecte de promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en 
persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc 
social o d’exclusió. 
 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants, com a objectiu de cara al 2011. 
 
Els annexos I i II del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera 
de Serveis Socials 2010-2011, estableixen les prestacions de la Xarxa de Serveis 
Socials d’Atenció Pública i el nivell d’objectius a assolir al final del període 
2010/2011, respectivament.  
 
La Cartera de Serveis Socials 2010-2011, aprovada pel Decret 142/2010, d’11 
d’octubre, ha estat prorrogada per la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012. En aquest sentit, la disposició 
addicional vuitena d’aquesta Llei preveu que:  
 
“1. Els tipus de prestacions garantides per la Cartera de serveis socials per al 2012 
i la població que n’és destinatària són determinats pels programes pressupostaris 
del Departament de Benestar Social i Família i de les entitats públiques que hi 
estan adscrites o vinculades.  
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2. Es prorroga la Cartera de serveis socials 2010-2011, aprovada pel Decret 
142/2010, de l’11 d’octubre, amb les modificacions introduïdes pel marc legal 
vigent, i se n’amplia la vigència fins al dia 31 de desembre de 2012. Fins que no 
s’aprovi la nova cartera, els criteris funcionals de les prestacions de serveis dels 
centres residencials i diürns de gent gran i de persones amb discapacitat 
actualment vigents poden ésser determinats pel departament competent en 
matèria de serveis socials, per mitjà d’una disposició reglamentària.”  

 
Les funcions del servei bàsic d’atenció social són definides en la Cartera de 
Serveis Socials:  

 
a) Informació, orientació i assessorament. 
b) Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
c) Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
d) Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
e) Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 

via reglamentària. 
f) Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 

intervenció. 
g) Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 

especialitzada. 
h) Treball social comunitari. 

 
18. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 

següents: 
 

a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats 

per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent. 

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si 
escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 
socials bàsics. 

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi 

dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb 
l'Administració de la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, 
d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent. 

g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les 
funcions d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en 

matèria de serveis socials. 
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels 

altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen 
en l'àmbit dels serveis socials locals. 

k)  Les que els atribueixen les lleis. 
 

19. L’article 32 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, estableix que el Projecte de llei 
de pressupostos de la Generalitat i la documentació annexa es remetran al 
Parlament de Catalunya abans del 10 d’octubre de cada any, per al seu examen, 
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esmena i aprovació.  
 
La Llei de pressupostos de Catalunya per a l’any 2013 encara no ha estat 
aprovada. Així mateix la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya pel 
proper 25 de novembre ha de comportar a la pràctica que aquests no siguin 
aprovats abans de l’acabament de l’any 2012.   
 

En aquest sentit, l’article 33 preveu que en el supòsit que l’1 de gener, per 
qualsevol motiu, no resultés aprovat el pressupost, es considerarà prorrogat 
automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la 
publicació dels nous en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La pròrroga 
no afectarà els crèdits per a despeses corresponents a serveis o programes que 
finalitzin durant l’exercici del pressupost prorrogat. 

 
20. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els 

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

 
21. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la 

unitat primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials 
bàsics. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de 
vint mil habitants, prenent com a base el municipi. 

 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu 
creat especialment amb aquesta finalitat. 
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de 
serveis socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 

 
22. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 

socials, disposa que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les 
administracions locals i les administracions supramunicipals poden assumir les 
funcions que la llei atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s’han de 
respectar les competències que els ajuntaments i els consells comarcals tenien 
assumides en el moment de l’entrada en vigor de la llei. 
 
En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 
3 d’agost, de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria 
primera de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la 
manera següent: 
 
"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions 
veguerials que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les 
modificacions de la normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, 
incloses les relatives a l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell 
moment, els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord 
amb el que determina l'article 91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.” 
 
Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la 
rúbrica disposició derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la vigència 
els articles esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 
30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en el 
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moment que es constitueixin els consells de vegueria, d'acord amb el que estableix 
la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna 
l'article únic de la llei present. 

 
23. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 

refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, 
de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de 
serveis socials com la unitat territorial elemental de prestació de serveis que forma 
part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya. 
 

24. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència 
i serveis socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis 
socials, estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les 
següents àrees:  
 

I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de 
Granollers. 

II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de 
Mollet del Vallès. 

III. Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al 
conjunt de municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 

 
25. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es 

desenvolupen a l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis 
socials d’atenció primària, la seva zonificació i la seva ubicació, així com la 
prestació i gestió dels serveis socials d’atenció primària, mitjançant un o més 
equips multiprofessionals. 

 
26. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells 

comarcals exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de 
serveis socials formades per més d’un municipi. 

 
27. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària 

disposa que correspon als consells comarcals el següent:  
 
“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, 
l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió 
dels serveis socials d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis 
socials d'atenció primària del sector públic i privat d'acord amb les normes de 
coordinació dictades pel Govern de la Generalitat, i de suport informatiu, 
d'avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores de la Generalitat. 
 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis 
socials i l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les 
competències atribuïdes a altres administracions.” 

 
28. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança 

amb les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes 
en serveis socials dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos 
dels ajuntaments i d'altres ens locals, les herències intestades si correspon 
d'heretar a la Generalitat, les obres socials de les caixes d'estalvis, les aportacions 
d'altres entitats privades i les dels usuaris, en els termes que estableix aquesta llei. 
 

29. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la 
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responsabilitat de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió 
dels serveis socials que estableix aquesta llei es compleixin adequadament. 
 

30. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis i els altres ens locals han de 
consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els 
serveis socials de llur competència. 
 

31. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de 
responsabilitat pública s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat que 
garanteixi a l'usuari o usuària l'accés al servei, donant preferència a la dotació de 
serveis a tot el territori. 

 
32. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la 

Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els 
equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i 
els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis 
socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot 
haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a 
domicili. 
 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i 
la Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal 
amb la corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta 
aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis 
socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de 
teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada 
àrea bàsica de serveis socials. 

 
33. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir l'accés 

universal als serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en 
compte que l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la 
teleassistència i els serveis d'ajuda a domicili, d'acord amb el que estableix 
aquesta llei. També han de garantir l'accés universal a les prestacions de servei 
garantides i el finançament del mòdul social d'aquestes prestacions, d'acord amb la 
Cartera de serveis socials. 
 

34. L’article 66.1 de la LSS preveu que en les prestacions de serveis garantides no 
gratuïtes, la Generalitat ha d'establir en la Cartera de serveis socials el mòdul 
social i la participació econòmica dels usuaris en llur cost. 
 

35. L’article 67 de la LSS estableix el següent: 
“1. L'Administració, per a determinar la participació dels usuaris, ha de tenir en 
compte la naturalesa del servei, el cost de referència, la capacitat econòmica de 
l'usuari o usuària, especialment el seu nivell de renda, i el sector de població a qui 
s'adreça la prestació o el servei. 
2. La determinació de les participacions s'ha de fonamentar en els principis 
d'equitat, solidaritat i redistribució. La Generalitat ha d'establir i regular un sistema 
de bonificacions per a la participació en les prestacions garantides, per tal 
d'atendre situacions d'insuficiència de recursos de l'usuari o usuària. Les 
bonificacions s'han d'establir en funció del nivell de renda personal i de les 
obligacions econòmiques respecte a les persones que l'usuari o usuària tingui a 
càrrec. 
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3. En el supòsit a què fa referència l'article 66.2, l'usuari o usuària pot participar en 
el cost del servei mitjançant l'aplicació compensatòria en origen de les pensions 
econòmiques públiques de les quals pugui ésser beneficiari. 
4. No s'ha d'excloure ningú dels serveis o prestacions garantits per manca de 
recursos econòmics. Tampoc no s'ha de condicionar la qualitat del servei o la 
prioritat o urgència de l'atenció a la participació econòmica.” 

 
36. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març.  
 
37. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou 

l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.  
 
38. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. 

 
39. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una 
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament 
de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un 
interès comú. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 

1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles per a la gestió i la prestació del servei 
bàsic d’atenció social, d’acord amb el contingut següent: 

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, la senyora Montserrat Sanmartí Pratginestós, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Sant Fost de Campsentelles, assistida pel secretari de la corporació, el senyor Artur Obach 
Martínez.  
 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 
2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
L’alcaldessa en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
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Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 
 

EXPOSEN 
 

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles 
hem formalitzat un conveni de col·laboració interadministrativa per establir la relació, la 
participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre aquestes dues entitats 
en la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’objectiu de contribuir a què 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles pugui assolir les ràtios de professionals 
que per aquest servei estableix l’annex I del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual 
s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010/2011, el qual ha estat prorrogat per la Llei 
1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2012. 
 

2. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 
des de l’1 de juny de 2012 fins al 31 de desembre de 2012, sens perjudici de 
l’obligació del Consell Comarcal de practicar la liquidació definitiva en el mes de gener 
de 2013 i la corresponent obligació de pagament de l’Ajuntament d’acord amb el règim 
econòmic convingut.  
 

3. El pacte 6.2 del conveni esmentat en el primer punt d’aquest expositiu preveu que pot 
ser prorrogat per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les parts.  

 
4. L’article 32 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el text refós de 

la Llei de finances públiques de Catalunya, estableix que el Projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat i la documentació annexa es remetran al Parlament de 
Catalunya abans del 10 d’octubre de cada any, per al seu examen, esmena i 
aprovació.  
 
La Llei de pressupostos de Catalunya per a l’any 2013 encara no ha estat aprovada. 
Així mateix la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya pel proper 25 de 
novembre ha de comportar a la pràctica que aquests no siguin aprovats abans de 
l’acabament de l’any 2012.   
 
En aquest sentit, l’article 33 preveu que en el supòsit que l’1 de gener, per qualsevol 
motiu, no resultés aprovat el pressupost, es considerarà prorrogat automàticament el 
de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació dels nous 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La pròrroga no afectarà els crèdits 
per a despeses corresponents a serveis o programes que finalitzin durant l’exercici del 
pressupost prorrogat. 

 
5. L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles amb l’objectiu d’assolir les ràtios de 

professionals que preveu la Cartera  de Serveis Socials té interès en prorrogar el 
conveni esmentat en el primer punt  d’aquest expositiu.  

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la voluntat de 
prorrogar el  conveni de col·laboració en relació amb la prestació del servei bàsic 
d’atenció social que subjecten als següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és prorrogar el conveni de col·laboració formalitzat pel Consell 
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Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de 
Sant Fost de Campsentelles, en endavant l’AJUNTAMENT, en relació amb la prestació del 
servei bàsic d’atenció social.  
 
Segon. Hores de col·laboració del CONSELL COMARCAL 
 
Per raó d’aquest acord el CONSELL COMARCAL participa, coordina, coopera i col·labora 
amb l’AJUNTAMENT en la prestació del servei bàsic d’atenció social mitjançant la 
dedicació d’un/a treballador/a social corresponent a 15 hores a la setmana amb l’objectiu 
de complir amb les funcions que estableix el conveni que es prorroga.  
 
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. Règim econòmic 

 
1. L’AJUNTAMENT paga al CONSELL COMARCAL la diferència entre l’aportació de la 

Generalitat de Catalunya d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials, corresponent al cost del mòdul per professional i el cost real del/de la 
professional del CONSELL COMARCAL que desenvoluparà les tasques objecte del 
conveni prorrogat.  
 
Pel que fa a l’aportació de la Generalitat de Catalunya corresponent al cost del mòdul 
per professional d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials, correspondrà a tots els efectes al CONSELL COMARCAL.  

 
2. L’import que ha de satisfer l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL, si es manté el 

cost del mòdul per professional que fixa el contracte programa 2012-2015, per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat formalitzat el 12 de juny de 
2012 pel CONSELL COMARCAL i el Departament de Benestar Social i Família, és de 
sis mil noranta tres euros amb cinquanta tres cèntims (6.093,53 €), tenint en compte 
que la previsió del cost del professional és de catorze mil vuit-cents trenta-sis euros 
amb seixanta-vuit cèntims (14.836,68 €) i l’aportació prevista pel Departament de 
Benestar Social i Família és vuit mil set-cents quaranta-tres euros amb quinze cèntims 
(8.743,15 €). 
 
En el cas que es modifiqui el mòdul dels professionals que estableix el contracte 
programa per a l’any 2013 serà aquest el que es tingui en compte pel càlcul de la 
quantitat que hagi d’abonar l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL d’acord amb les 
previsions d’aquest apartat.  

 
3. El pagament que preveu l’apartat precedent el fa efectiu l’AJUNTAMENT en la forma 

següent:  
 
a) El CONSELL COMARCAL liquida parcialment l’import generat en els terminis 

següents:  
 
1. El mes d’abril de 2013 pel que fa als mesos de gener, febrer i març de 2013. 
2. El mes de juliol de 2013 pel que fa als mesos d’abril, maig i juny de 2013.  
3. El mes d’octubre de 2013 pel que fa als mesos de juliol, agost i setembre de 

2013. 
4. El mes de gener de 2014 pel que fa als mesos d’octubre, novembre i desembre 

de 2013. 
 
El CONSELL COMARCAL ha de notificar a l’AJUNTAMENT les liquidacions 
esmentades.  
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b) En el termini d’un mes des de la recepció de la notificació de cadascuna de les 
liquidacions esmentades amb anterioritat, l’AJUNTAMENT ha de pagar al 
CONSELL COMARCAL l’import liquidat.  
 

4. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora i/o de les despeses 
financeres i/o de finançament que li ocasioni al CONSELL COMARCAL els seus 
possibles retards en el pagament del servei.  

 
5. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el 

que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per raó de les liquidacions efectuades o pels conceptes que preveu 
l’apartat quart d’aquest pacte. 

 
Quart. Durada i vigència 
 
D’acord amb el pacte 6.2 del conveni que ara es prorroga la durada i vigència del conveni  
s’estén fins al 31 de desembre de 2013, sens perjudici que pugui ser prorrogat de nou per 
períodes d’un any mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Les parts, després de llegir aquest acord, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut i el signen. 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.”  
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
52. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 507/2012, de 10 d'octubre, d’aprovació d'un contracte de serveis 
- 553/2012, de 31 d'octubre, d’autorització i disposició d’una despesa 

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

- 507/2012, de 10 d'octubre, d’aprovació d'un contracte de serveis 
- 553/2012, de 31 d'octubre, d’autorització i disposició d’una despesa 

 
 
ÀREA DE TURISME 
 
53. Dictamen d’aprovació del Pla de Turisme per a l’any 2013. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Turisme, de 21 de novembre de 2012, que és el que 
segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 18 de juliol de 2012, el Ple va aprovar un conveni per l’establiment d’un marc de 

col·laboració entre el Consell Comarcal i diversos ajuntaments per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 
mitjançant un pla de turisme. 
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Els ajuntaments que han formalitzat el conveni fins el 15 de novembre de 2012 són 
Bigues i Riells, Castellterçol, La Garriga, Gualba, Llinars del Vallès, Montmeló, 
Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera i Tagamanent. 
 
Els ajuntaments que resten pendents de formalitzar el conveni són l’Ametlla del 
Vallès, Caldes de Montbui, Canovelles, Cardedeu, Figaró-Montmany, Fogars de 
Montclús, Granollers, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Mollet del Vallès, Montornès del 
Vallès, Montseny, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Celoni, Sant Feliu de 
Codines, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de 
Palautordera, Vallromanes i Vilanova del Vallès. 
 

2. El 15 de novembre de 2012, la cap de l’Àrea de Desenvolupament Local, senyora 
Esther Garcia i Garcia, ha emès l’informe següent:  
 

“ 
- El PIB turístic català representa gairebé un 11% sobre el total del PIB. Les comarques 

del litoral de la província de Barcelona són les que tenen un PIB turístic més elevat: 
Garraf (15,2%), Maresme (13,9%). La destinació urbana de referència internacional 
com és la ciutat de Barcelona fa que el PIB turístic del Barcelonès sigui d’un 11,2%. El 
Berguedà (10,1%) destaca per sobre de la resta de comarques d’interior de la 
província, fet que reafirma la dependència del turisme i serveis de la comarca. 
 

- La resta de comarques tenen un PIB turístic inferior al 10%. En les comarques amb 
major pes turístic s’observa un canvi de tendència en l’evolució del PIB turístic 
especialment durant l’any 2006, on el Turisme comença a agafar el relleu d’altres 
sectors productius que entren en crisi (industrial, automoció i la construcció). 
 

- Els resultats mostren que, de mitjana, el creixement del PIB turístic a la província de 
Barcelona ha estat de dos punts més que el creixement econòmic global i un punt per 
sobre de la mitjana de Catalunya. 
 

- Des de l’inici de la crisi actual l’oferta turística ha registrat una expansió important: 
s’han comercialitzat més destinacions turístiques, s’ha incrementat l’oferta de places 
hoteleres, oferta de restauració, serveis d’intermediació.....Tot aquest creixement, 
segurament s’ha fet sense gaire planificació i ens “hem deixat comprar però no ens 
hem venut”. No hem establert una campanya de venda dels nostres productes turístics 
i el consumidor ens ha comprat. 
 

- Des de la Gerència de serveis de turisme de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació de la Diputació de Barcelona han donat el vist-i-plau al pla d’acció per a l’any 
2013 i el pressupost associat a aquest pla d’acció. 
 

- Els objectius estratègics d’aquest pla d’acció són: 
 

1. Continuar desenvolupant i, fins i tot, impulsar encara més, polítiques per fomentar el 
turisme com a sector de creixement econòmic al Vallès Oriental. 

2. Creació de producte turístic centrat en quatre eixos del territori: la Roca Village, El 
Circuit de Catalunya, el Parc del Montseny i les rutes del Modernisme. 

3. Millorar i fomentar la qualitat dels establiments turístics, així com la professionalització i 
la formació del sector. 

4. Comercialització del producte turístic de la comarca a mercats emergents: Rússia, 
Ucraïna, etc. 

5. Dur a terme campanyes de comunicació sobre la destinació turística del Vallès Oriental 
6. Fomentar  i millorar les relacions públic-privat.” 
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3. El 21 de novembre 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 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, les 
atribucions següents: 
 
a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  
.../... 
d) L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord amb la 
legislació vigent.  
.../....  
h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la 
legislació de règim local. 
 
L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, 
sens perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, 
entre d’altres, les atribucions següents: 
 
a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment 
d’aquests recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos 
turístics essencials.  
 
b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca 
d’interès turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi 
turístic, en els termes establerts per la legislació de règim local.  
 
c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat 
per promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  
 
d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
 
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les 
denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.  
 
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística 
corresponent, que tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui 
declarada d’interès turístic, i potestatiu en la resta de casos.  
 
g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis 
de llur àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics.  
 
h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
 
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna 
l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de 
règim local.  
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Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis 
turístics de competència municipal:  

 
a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, 
en cas de dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de 
règim local.  
 
b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
 
c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels 
serveis i les obres municipals. 

 
2. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de 
les seves competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar els  serveis 
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal. El Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel 
decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril conté la mateixa previsió –article 66.1-. 
 
I en tot cas, d’acord amb el que disposa l’epígraf 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril el 
municipi exercirà competències en els termes de la legislació de l’Estat i de les 
comunitats autònomes en matèria de turisme; que l’article 66.3 del Text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya assigna com a pròpies en aquesta 
matèria. 
 

3. L’article 14.2.g) del Text refós de Llei de l’organització comarcal aprovada per 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que el Ple és el competent 
per aprovar els plans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el Pla de Turisme 2013 següent: 
 
“ 
1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 
Objectius a llarg termini: 
 

1. Continuar desenvolupant i, fins i tot, impulsar encara més, polítiques per 
fomentar el turisme com a sector de creixement econòmic al Vallès Oriental. 

2. Creació de producte turístic centrat en quatre eixos del territori: la Roca Village, 
El Circuit de Catalunya, el Parc del Montseny i les rutes del Modernisme. 

3. Millorar i fomentar la qualitat dels establiments turístics, així com la 
professionalització i la formació del sector. 

4. Comercialització del producte turístic de la comarca a mercats emergents: 
Rússia, Ucraïna, etc. 

5. Dur a terme campanyes de comunicació sobre la destinació turística del Vallès 
Oriental 

6. Fomentar  i millorar les relacions públic-privat. 
 
Objectius específics (2013): 
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1. Establiment i dinamització de grups de treball sectorials per treballar en la 

creació de producte turístic (modernisme, turisme de reunions, turisme escolar, 
gastronomia, etc.) 

2. Comercialització del producte turístic, organitzant i participant en diferents 
Famtrips, etc. 

3. Recerca d’esponsortizació amb empreses importants del territori 
4. Participació a fires 
5. Increment de la implantació del SICTED als establiments de la comarca 
6. Potenciació i dinamització de la ruta dels 3 Monts 
7. Potenciar la pàgina web, el blog i les xarxes socials 
8. Elaboració de materials de difusió adequats a les necessitats del territori 
9. Creació d’un òrgan de coordinació amb participació público privada. 

 
 

2. RELACIÓ D’ACCIONS A DESENVOLUPAR 
 
 Finançament Cost 

Ens/Subvenció € € 

ÀMBIT DE TREBALL 1: CREACIÓ DE PRODUCTE  
TURÍSTIC I QUALITAT EN DESTINACIÓ 

 20.000 

1.1 Identificació i actualització permanent de la 
base de dades dels recursos, productes i 
paquets turístics que ofereix el territori. I 
incorporació de nous. 

   

1.2 Coordinació amb d’altres ens de promoció 
turística de marca Costa Barcelona, per a la 
creació de productes turístics. 
Es continuaran mantenint relacions amb el 
Consorci DO ALELLA per coordinar accions 
conjuntes. 
S’intensificaran les relacions amb les 
comarques del Maresme, Alt Penedès, el 
Garraf, el Bages i el Vallès Occidental per 
mirar de trobar sinèrgies. 

   

1.3 Creació i coordinació de grups de treball per 
subsector o per producte amb ens públics i 
privats. 
S’establiran grups de treball subsectorials i 
temàtics: Modernisme, Termalisme, Turisme 
Actiu, Turisme Rural, Turisme MICE, 
Gastronomia, 3 Monts, etc 

   

1.4 Formació d'empreses i serveis turístics com a 
punts o espais d'informació turística 
 

   

1.5 Col.laboració amb la recollida de dades del 
LAB 
 

   

1.6 Coordinació del projecte de modernisme, Ruta 
del Modernisme d’Estiueig al Vallès Oriental. 
El formen els municipis de Cardedeu, Figaró – 
Montmany, Granollers, l’Ametlla del Vallès i la 
Garria. 

 Traducció dels textos dels tríptics de la 
ruta al castellà, anglès i francès. 

 Creació d’una guia digital on hi hagi 
tota la informació de les cinc rutes 
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municipals. Aquesta la podrem penjar 
als diferents webs i alhora imprimir-la 
si es necessita. 

 Convocar reunions amb els cinc 
municipis que formen part de la ruta 
per decidir quines accions es duen a 
terme. 

 Manteniment i actualització de la 
informació de la ruta que hi ha al web 
de la Ruta del Modernisme de 
Barcelona 
(www.rutadelmodernisme.com) 

 Assistència a les reunions de la taula 
de treball de Modernisme de l’Oficina 
de Promoció Turística de la Diputació 
de Barcelona. 

  Assistència a la Fira Modernista de 
Terrassa. 

1.7 Coordinació del projecte de Turisme de 
reunions, Granollers reunions & Vallès Oriental 
After the meeting. 

 Creació d’un nou formulari de recollida 
de dades. 

 Actualització de les dades de les 
empreses del la comarca que treballen 
en temes de turisme de reunions.  

 Millora de la guia professional del 
Vallès Oriental amb la creació d’una 
fitxa per empresa, on es vegin 
clarament les característiques de 
l’establiment. 

 Millora de l’apartat de turisme de 
reunions del web de TurismeVallès. 

 Assessorament a empresaris que 
volen crear empreses del sector de 
turisme de reunions. 

 Assistència a les reunions tècniques 
de gestió del projecte Granollers 
reunions & Vallès Oriental After the 
meeting, organitzades per 
l’Ajuntament de Granollers. 

 Coordinació i col·laboració en fam 
trips. 

 Assistència a accions de promoció 
especialitzades (workshops, fires, etc) 
juntament amb l’Ajuntament de 
Granollers. 

   

1.8 Turisme Escolar: 
 Creació d’un document amb les 

activitats que les empreses de la 
comarca tenen per a infants i 
adolescents. 

 Revisió del document, petició 
d’imatges, maquetació, etc 

 Promocionar el Turisme escolar de la 
comarca contactant amb agències de 
viatges que treballin amb escoles, 
participant en accions especialitzades, 
enviant el dossier a les escoles de la 

   

http://www.rutadelmodernisme.com/
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comarca i de la província de 
Barcelona, ... 

1.9 Coordinació del projecte els 3 monts al Vallès 
Oriental: 

 Assistència a les reunions del grup de 
treball en les que es decidirà les 
accions a realitzar. 

 Dur a terme les accions que s’han 
decidit en el grup de treball, al Vallès 
Oriental 

 Actualitzar el llistat d’empreses 
adherides al projecte, del web 
www.els3monts.cat  

   

1.10 Cerca activa de partenariat o esponsorització. 
Estudiarem la possibilitat d’establir convenis 
d’esponsorització amb empreses proveïdores 
de serveis i productes. Bàsicament centrant-
nos en empreses fortes de la comarca: 
Dechatlon, Coca-cola, Aigües del Montseny, 
Parxet, Danone, La Roca Village, etc... 

   

1.11 Continuació de la implantació del SICTED a 
tota la comarca  
Setembre-Desembre 2012 

 Sensibilització SICTED. Jornades de 
sensibilització amb la col·laboració 
d’aquests ens: 

 Granollers Mercat 
 Associació d’Empresaris 

Turístics del Montseny 
 Gremi d’Hoteleria del Vallès 

Oriental. 

 Assessorament: 
 Assessorament qualitat 

 20 noves empreses  
 40 distingides del 

Vallès Oriental 
 20 Empreses altres 

comarques  
 S’estudiarà poder fer avaluació 

SICTED 
 40 empreses Vallès 

Occidental o 
Maresme. 

 Relació d’empreses contactades que 
han comunicat la seva voluntat 
d’adhesió a la propera campanya 
2013: 

 
 Daema Aventura, Turisme 

actiu 
 Hotel Galvany **** 
 Masia Rural Can Lluci, 

Allotjament rural 
 Joieria Domi Comerç 
 OIT Sta. Maria de 

Palautordera, Oficina 
d’Informació Turística 

 Hotel Can Vila St. Esteve **** 
 Restaurant Pitapes  

   

http://www.els3monts.cat/
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 Restaurant Can Major, 
 Cansaladeria Can Perris 
 Centre de Visitants de la 

Garriga 
 Restaurant Can Tastet 
 Restaurant la Fonda del 

Montseny 
 Restaurant Can Farell 
 La Catxaruda comerç 

Gener 2013 
 Reunions de coordinació ens gestors 

SICTED, Diputació de Barcelona i 
Cambra. Conveni de col·laboració que 
per assistències tècniques 
individualitzades (ATIS) i retribucions 
Cambra de Comerç-Consell Comarcal. 

 Programació del cicle 1. Objectiu: 
començar a fer ATIS durant el mesos 
gener i febrer a les empreses de cicle 
1 per esponjar el calendari de visites. 

Febrer, març, abril i maig  i juny 
 Sessions formatives dels quatre cicles 

segons el calendari previst per 
Diputació de Barcelona i Cambra de 
Comerç. 

 ATIS de les empreses dels cicles 2, 3 i 
4 (maig, abril i juny). 
 

Juliol-Octubre 
 Avaluacions dels cicles 2, 3 i 4 (fins 

l’octubre). 
 Segones ATIS a les quals tenen dret 

les empreses de cicle 1 (mes de 
setembre i avaluacions a l’octubre). 

Eddetur: 
 4 onades d’enquestació a l’any en 12 

punts distribuïts per la comarca. 
Tallers de turisme: 

 Oferta d’entre 2 i 3 propostes de 
formació dintre dels tallers de turisme 
que ofereixen Diputació de Barcelona i 
Cambra de Comerç. 

Turistes de qualitat: 
 Coordinació llocs a visitar i 

acompanyament turistes de qualitat. 
Grups de treball sectorials o per objectiu: 

 Dinamització de sessions de 
participació mixta amb l’objectiu 
d’obtenir una major implicació per part 
de l’empresariat en les decisions 
orientades a la millora de la promoció 
dels recursos turístics del Vallès 
Oriental. 

 
Octubre 

 Tallers Col·lectius: Taller col·lectiu 2 
“Descoberta del territori”: visita matinal 
de diferents recursos turístics o 
empreses turístiques distingides amb 
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el Compromís de Qualitat Turística.  
Avaluacions: 

 Estudi de les possibilitats de fer 
avaluació en altres destinacions 
SICTED de la província de Barcelona 
(Maresme, Vallès Occidental). 

Novembre  
 Taula de qualitat. 
 Sensibilització campanya SICTED any 

següent. 
Desembre 

 Tancament Campanya SICTED 2013. 
 

1.12 Gestió de les accions d’assessorament i 
formació a les empreses del SICTED a la 
comarca i a Portes del Montseny. 

   

ÀMBIT DE TREBALL 2: PROMOCIÓ I 
COMERCIALITZACIÓ 

 30.000 

2.2 Visita a agències receptives locals per donar a 
conèixer els productes de què disposem. 

   

2.3 Participació a fires turístiques i accions de 
promoció: 

 Saló Internacional del Turisme a 
Catalunya (abril). 

 Fira Modernista de Terrassa (maig). 
 Fira de l’Ascensió (maig). 
 Fira de Mollet (cada dos anys). 
 Workshop i jornades de promoció. 

   

2.4 Organització i coordinació de viatges de 
familiarització i viatges de premsa per a tour-
operadors, agents de viatge, periodistes... 

   

2.5 Suport en la creació de productes     

2.6 Col·laboració en accions de promoció 
relacionades amb la marca Costa Barcelona 

   

2.7 Incorporació dels productes turístics existents i 
nous als diversos instruments de promoció 
turística. 
Actualització i creació de nous materials 
promocionals en base als recursos, productes i 
paquets turístics que ofereix el territori. 

   

2.8 Coordinació de les accions amb el Circuit de 
Catalunya. 

 Enviament de mailings informatius al 
sector turístic de la comarca de les 
accions que es realitzen en el Circuit 
de Catalunya. 

 Gestió de peticions de visitants 
 

   

2.9 Col·laboració amb el Barcelona Catalunya Film 
Commission. 

 TurismeVallès, en base a peticions 
rebudes per a buscar localitzacions, 
fem arribar imatges i propostes de 
possibles llocs a la comarca. 

 Creació d’una base de dades de 
rodatges que s’hagin fet al Vallès 
Oriental. 

 Actualització dels contactes dels 
responsables dels ajuntaments 
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responsables d’aquest àmbit, per tal 
d’agilitzar les gestions un cop es rep 
una petició. 

2.10 Suport als municipis en totes les peticions que 
ens fan, sobre temes de turisme. 

   

ÀMBIT DE TREBALL 3: COMUNICACIÓ TURÍSTICA  46.000 

3.1 Crear un mapa de públics al que ens dirigirem.    

3.2 Planificació estratègica d’accions de 
comunicació interna i externa (relacions 
públiques: notes de premsa, relacions amb els 
mitjans de comunicació, rodes de premsa, 
esdeveniments, fam trips, press trips, 
estratègies de patrocini, fires, marxandatge, 
cursos, jornades...) 

     

3.3 Suport i col·laboració en les accions que es 
duen a terme, des de creació de producte, 
relació amb els ens públics, comercialització i 
promoció 

   

3.4 Sensibilització dels agents del territori sobre 
l’activitat turística a través d’accions de 
comunicació. 

   

3.5 Col·locació de córners informatius als 
ajuntaments de la comarca i a diferents punts 
importants de pas de turistes. 

   

3.6 Web de TurismeVallès: 
 Manteniment de la pàgina web i 

adaptació d’aquesta a les noves 
tendències. 

 Estudi de la possibilitat de crear 
central de reserves. 

 Actualització de les dades de les 
empreses i introducció de noves 
empreses. 

 Creació de nous apartats del web i 
millora d’alguns existents. (Cartografia 
i guies del Vallès Oriental, turisme de 
reunions, turisme escolar, etc) 

 Ampliació de l’apartat de patrimoni. 
Recopilació de la documentació dels 
diferents recursos, preparació de 
textos i imatges. Recursos amb els 
quals estem treballant: Termes 
Romanes de Caldes de Montbui, Can 
Terres a La Garriga, els Pous de Glaç, 
refugi antiaeri de Granollers, refugi 
antiaeri de La Garriga, refugi de ca 
l’Arnau a Montornès, camp d’aviació 
de Rosanes, aeròdrom 329 de 
Montornès, Adoberia d’en Ginebreda a 
Granollers, i torres de telegrafia de la 
comarca. 

 Anàlisi de les estadístiques de visites 
al web a través del Google Analytics. 

   

3.7 Xarxes socials (Facebook i twitter 
TurismeVallès): 

 Manteniment i dinamització diària. 
 Anàlisi de les estadístiques de 

visitants, seguidors, etc, per millorar 
les accions que es realitzen (foto de la 
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setmana, informació de les activitats, 
etc) 

 

3.8 Bloc TurismeVallès: 
 Preparació d’escrits i imatges per  

publicar periòdicament (articles sobre 
el turisme a la comarca o sobre temes 
d’interès per als empresaris turístics). 

 Actualització setmanal amb dos o tres 
posts, depenent de les activitats que 
es duen a terme durant aquelles 
dates. 

 Anàlisi de les estadístiques de visites 
al bloc. 

   

3.9 Web de Diputació de Barcelona:  
 Preparació d’escrits breus sobre temes 

destacats per al web de la Delegació 
de Turisme de la Diputació de 
Barcelona. Els escrits són trimestrals. 

 Tramessa d’informació sobre les 
activitats que es porten a terme a la 
comarca, per tal que apareguin 
recollides a la newsletter, que la 
Diputació de Barcelona envia 
setmanalment als seus treballadors. 

 

   

3.10 Comunicació i premsa: 
 Redacció de notes de premsa 

d’accions que portem a terme des de 
TurismeVallès o des d’empreses del 
sector turístic de la comarca. 

 Col·laboració en la secció “Rutes per 
la comarca” del Magazine de Ràdio 
Granollers, “Granollers Avui”, 
proposant rutes a fer en família, rutes 
vinculades a esdeveniments que es 
realitzen el mateix cap de setmana 
(cada setmana es proposauna ruta i 
es gestiona amb els municipis les 
persones a ser entrevistades). 

 Recull de premsa diari del sector. 
 Actualització setmanal de 

l’hemeroteca. 
 Coordinació de press trips i famtrips 

(viatges de premsa i viatges de 
familiarització del territori). 

 Informació puntual al sector turístic de 
la comarca de les convocatòries de les 
diferents línies de finançament que 
surten (es fa arribar a través d’una 
nota informativa, a les empreses que 
formen part de la base de dades de 
TurismeVallès (restaurants, empreses 
turístiques, empreses d’organització 
d’esdeveniments, productors 
artesanals d’aliments de la comarca, 
allotjaments i oficines de turisme) i a 
ens públics). 

 Redacció d’articles i continguts per a 
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diferents mitjans de comunicació. 

ÀMBIT DE TREBALL 4: RELACIONS 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I AGENTS DEL 
TERRITORI 

 10.000 

4.1 Actualització dels recursos turístics de cada 
municipi 

   

4.2 Treball amb Diputació de Barcelona en l’àmbit 
de marca Costa Barcelona 

   

4.3 Intensificació de la relació a través de 
Diputació de Barcelona amb Turisme de 
Barcelona. 

   

4.5  Participació a la Carta Europea de Turisme 
Sostenible. 

   

4.6 Relacions amb turisme de la Generalitat de 
Catalunya. 

   

4.7 Inici dels treballs per a la creació d’un 
organisme de planificació estratègica amb 
participació público-privada. 

   

TOTAL   106.000 

 
 
2. Traslladar aquest acord als ajuntaments interessats.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 
 
54. Donar compte del Decret de Presidència 92/2012, de 21 de setembre, 

d’aprovació de l’addenda a un conveni 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Presidència 
92/2012, de 21 de setembre, d’aprovació de l’addenda a un conveni 
 
 
55. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica informàtica amb l’Ajuntament de 
Vallgorguina. 

 
El president comunica al Ple que aquest punt es retira de l’ordre del dia per sol·licitud 
de l’Ajuntament. 
 
 
ÀREES DE MEDI AMBIENT I POLÍTICA TERRITORIAL I ESTUDIS 

 
56. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles. 

 
Llegit el dictamen de les àrees de Medi Ambient i de Política Territorial i Estudis, de 21 
de novembre de 2012, que és el que segueix: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles tenen subscrit un 
conveni per a la prestació per part del Consell Comarcal d’assistència tècnica 
d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria. 
 
Per altra banda, durant el 2012 l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles ha sol·licitat al 
Consell Comarcal en tres ocasions assistència puntual d’arquitectura, per un conjunt de 
208 hores anuals. En aquest sentit, es considera que aquesta prestació és podria 
regularitzar, d’acord amb l’Ajuntament, per a la qual cosa s’estima necessària una 
dedicació de 4 hores setmanals.  
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació 
d'assistència tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret 
legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. 
 
El cost d’aquesta assistència tècnica per a l’any 2013, amb una dedicació de 4 hores 
setmanals d’arquitectura i 4 hores quinzenals de medi ambient i enginyeria és de 5.903,06 
i 2.577,74 euros, respectivament, essent l’import total de 8.480,80 euros anuals, que 
s’hauria d’actualitzar per a anys successius d’acord amb l’IPC de l’any precedent. 
 
Tenint en compte que aquest cost de l’assistència de medi ambient i enginyeria és més 
favorable per a l’Ajuntament que no pas el que resultaria de la modificació del conveni 
vigent, es considera oportú formular una renovació del conveni en lloc d’una modificació, 
afegint-hi a més a més a més l’assistència tècnica en matèria de d’arquitectura. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria en els termes assenyalats.” 

 
2. El 14 de novembre 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 i de medi ambient i 
enginyeria a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. 

 
3. El 21 de novembre 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.    
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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 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, 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. 
 

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

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

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

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

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

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

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

d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria a l’Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles. 
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2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles en matèria de d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria, 
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, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Julián Trapero Frías, alcalde-president de l’Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles, assistit per la secretària de la corporació, senyora Maria Teresa 
Gisbert Coll. 
 

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 Santa Maria de Martorelles, 
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. 
 
El secretari accidental i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, 
d’acord amb l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
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 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència 
tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions 
tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, en endavant l’ AJUNTAMENT, 

requereix d’assistència en matèria d’arquitectura i medi ambient i enginyeria i està 
interessat en què el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL 
COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a l’ 

AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria d’arquitectura i medi ambient i 
enginyeria.  

 
IV. Que DATA, l’ AJUNTAMENT va aprovar el contingut i la signatura d’aquest conveni. 
 
V. Que DATA, el CONSELL COMARCAL va aprovar el contingut i la signatura d’aquest 

conveni. 
 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per 
a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
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I. 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.    

 
II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 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. 

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

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

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria d’arquitectura i 
medi ambient i enginyeria del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
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Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 

 
Pel que fa a l’assistència d’ARQUITECTURA, les funcions desenvolupades per part del 
CONSELL COMARCAL són les següents: 

 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 

projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit 
de l’arquitectura 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’arquitectura sobre les obres, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal 
en matèria d’arquitectura sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis 

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls, fer el 
seguiment i assessorar sobre el planejament urbanístic i sobre les obres, 
equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de l’arquitectura 

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

l’arquitectura 
 

Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT I ENGINYERIA, les funcions 
desenvolupades per part del CONSELL COMARCAL són les següents: 

 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, 

programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 
 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de 
seguretat i medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments 

 
3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 

matèria de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis 

 
4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar 

sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 

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

l'enginyeria 
 

2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 
amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 

 
- 4 hores setmanals a arquitectura 
- 4 hores quinzenals a medi ambient i enginyeria 

 
3. 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 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
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1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 
funcions assistencials acordades. 

 
2. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 

1. El cost per a l’any 2013 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 
segon és de 8.480,80 euros, dels quals 5.903,06 euros corresponen a l’assistència en 
matèria d’arquitectura i 2.577,74 euros a l’assistència en matèria de medi ambient i 
enginyeria. 

 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de 
cada anualitat. 

 
3. Pel que fa a les possibles pròrrogues d’aquest conveni s’aplicarà el cost del servei 

corresponent per a l’any 2013, que s’hauria d’actualitzar per anys successius, si fos el 
cas, d’acord amb l’IPC de l’any precendent.  

 
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat 

amb el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del 
CONSELL COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 
2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna 

mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es 
regeix per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic 
administratiu i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar 

pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i 
avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, 
proposar les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les 
obligacions que s’estableixen en aquest conveni. 

 
2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, 

personal directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les 
reunions de la comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient 
per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
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Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 

tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin 
originat com a conseqüència d’això 

d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 

les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
57. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Tagamanent. 
 
Llegit el dictamen de les àrees de Medi Ambient i de Política Territorial i Estudis, de 21 
de novembre de 2012, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
“El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Tagamanent tenen subscrit un conveni per a la 
prestació per part del Consell Comarcal d’assistència tècnica d’arquitectura i de medi 
ambient i enginyeria, que es considera necessari renovar per poder seguir oferint el servei. 
 
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. 
 
El cost d’aquesta assistència tècnica per a l’any 2013, amb una dedicació de 5 hores 
setmanals d’arquitectura i 3,5 hores quinzenals de medi ambient i enginyeria és de 
7.378,82 i 2.076,32 euros, respectivament, essent l’import total de 9.455,14 euros anuals, 
que s’hauria d’actualitzar per a anys successius d’acord amb l’IPC de l’any precedent. 
 
Tenint en compte que aquest cost és més favorable per a l’Ajuntament que no pas el que 
resultaria de la pròrroga del conveni, aplicant la variació de l’IPC sobre el preu vigent, es 
considera oportú formular una renovació del conveni en lloc d’una pròrroga. 
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Així doncs, s’informa favorablement la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Tagamanent per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria en els termes assenyalats.” 

 
2. El 14 de novembre 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 i medi ambient i 
enginyeria a l’Ajuntament de Tagamanent. 
 

3. El 21 de novembre 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, 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. 
 

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

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

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

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

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

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

d’arquitectura i medi ambient i enginyeria a l’Ajuntament de Tagamanent. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de 
Tagamanent en matèria d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria, 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, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Ignasi Martínez i Murciano, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Tagamanent, assistit per la secretària de la corporació, senyora Maria Cristina Aliguer i 
Miró. 
 

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 Tagamanent, 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. 
 
El secretari accidental i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, 
d’acord amb l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
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M A N I F E S T E N 
 
I. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència 
tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions 
tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Tagamanent, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria d’arquitectura i medi ambient i enginyeria i està interessat en 
què el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, 
li presti suport en aquesta matèria. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a l’ 

AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de d’arquitectura i medi ambient i 
enginyeria.  

 
IV. Que DATA, l’ AJUNTAMENT va aprovar el contingut i la signatura d’aquest conveni. 
 
V. Que DATA, el CONSELL COMARCAL va aprovar el contingut i la signatura d’aquest 

conveni. 
 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per 
a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.    

 
II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 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. 

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

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

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria d’arquitectura i 
medi ambient i enginyeria del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 

Pel que fa a l’assistència d’ARQUITECTURA, les funcions desenvolupades per part 
del CONSELL COMARCAL són les següents: 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 

projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit 
de l’arquitectura 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’arquitectura sobre les obres, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal 
en matèria d’arquitectura sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis 

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls, fer el 
seguiment i assessorar sobre el planejament urbanístic i sobre les obres, 
equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de l’arquitectura 

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

l’arquitectura 

 
Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT I ENGINYERIA, les funcions 
desenvolupades per part del CONSELL COMARCAL són les següents: 

 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, 

programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 
 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de 
seguretat i medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments 
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3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis 

 
4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar 

sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de medi ambient i 
enginyeria 

 
5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors 

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

l'enginyeria 
 

2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 
amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 

 
- 5 hores setmanals a arquitectura 
- 3,5 hores quinzenals a medi ambient i enginyeria 

 
3. 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 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 
funcions assistencials acordades. 

 
2. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 

1. El cost total per a l’any 2013 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el 
pacte segon és de 9.455,14 euros, corresponent 7.378,82 euros a la prestació 
d’assistència en matèria d’arquitectura i 2.076,32 euros a la prestació d’assistència en 
matèria de medi ambient i enginyeria. 

 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de 
cada anualitat. 

 
3. Pel que fa a les possibles pròrrogues d’aquest conveni s’aplicarà el cost del servei 

corresponent per a l’any 2013, que s’hauria d’actualitzar per anys successius, si fos el 
cas, d’acord amb l’IPC de l’any precendent.  

 
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat 

amb el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del 
CONSELL COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 
2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna 

mitjançant acord exprés de les parts. 
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Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es 
regeix per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic 
administratiu i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar 

pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i 
avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, 
proposar les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les 
obligacions que s’estableixen en aquest conveni. 

 
2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, 

personal directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les 
reunions de la comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient 
per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 

tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin 
originat com a conseqüència d’això 

d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 

les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Tagamanent.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
PER URGÈNCIA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
I. Proposta d’adhesió al Manifest institucional: dia internacional per a 

l’eliminació de la violència envers les dones. 
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Llegida la proposta de la Presidència, de 21 de novembre de 2012, que és la que 
següeix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de novembre se celebra el dia internacional per a l’eliminació de la violència 

envers les dones. 
 
2. La Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions provincials, l’Associació 

Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han elaborat el 
manifest institucional per demostrar el rebuig a la violència masclista i manifestar la 
intenció de seguir treballant per eradicar-la. 

 
3. El 21 de gener de 2011 el Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el Pla 

Comarcal de Polítiques de Dones del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb el 
compromís de desenvolupar polítiques d’igualtat d’oportunitats com a base de la 
cohesió social.  

 
El Pla consta de 4 eixos, sent el quart eix el d’Intervenció integral contra la 
violència masclista, i per tant, el Consell Comarcal està treballant en la línia de 
l’eradicació de la violència masclista. 

 
4. Per aquests motius, el Consell Comarcal del Vallès Oriental està d’acord amb el 

contingut del manifest, que a continuació es transcriu a continuació: 
 

“ MANIFEST INSTITUCIONAL: DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES  
 
Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per fer 
públic, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista, i per manifestar 
fermament i amb claredat la voluntat i la intenció de seguir treballant fins eradicar-la. Volem 
condemnar enèrgicament l’assassinat de dones per actituds masclistes, tant a Catalunya 
com arreu del món, i mostrar la nostra repulsa davant totes les manifestacions de violència, 
física, psicològica, econòmica, social o estructural, que impedeixen a les dones poder tenir 
garantits els seus drets com a ciutadanes. 
 
La nostra crida, el nostre refús i el nostre condol volen anar més enllà de les víctimes 
mortals, sens dubte la cara més crua i devastadora de la violència masclista, i apel·lar totes 
aquelles manifestacions i comportaments que atempten contra la integritat física i 
psicològica de les dones, pel simple fet d’haver nascut dones. Vulnerar els drets de les 
dones, més enllà de la injustícia i la crueltat, representa un gran impediment per assolir la 
democràcia plena, la pau, el desenvolupament i el dret d’exercir la ciutadania. 
 
Val a dir que la societat catalana ha avançat i ha de continuar fent-ho. Fa anys que vàrem 
començar a caminar amb passes molt fermes a fi d’eradicar la violència envers les dones, i 
des d’aleshores, que no ens hem aturat. La nostra societat ha situat la violència masclista a 
l’agenda política del país. Cal esmentar que, més enllà de la Llei del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, dels plans i programes específics, dels coneixements i la 
recerca, i dels i les professionals, la societat catalana disposem de voluntat, tenacitat i 
fermesa. La voluntat política del Govern de la Generalitat, dels ajuntaments i les 
diputacions, però també la tenacitat i la fermesa de la societat civil organitzada, de les 
entitats i associacions de dones, i de totes aquelles persones que individualment treballen 
de forma incansable per assolir aquesta fita.  
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Podem dir, doncs, que hem pres consciència del significat de la violència masclista i hem 
esmerçat grans esforços per donar-ne compte.  
 
Tot i la feina duta a terme, som conscients que la violència masclista té les arrels, en 
models i estereotips que rauen en l’imaginari col·lectiu. En un sistema de valors i rols de 
gènere que ens fa acceptar com a vàlids uns arquetips i una jerarquia de subordinacions 
que no només no es corresponen a la realitat, sinó que, per una banda, silencien les dones 
i en limiten els sabers, les capacitats i el talent, i per una altra, condicionen i limiten la 
capacitat de ser homes i de viure una masculinitat no violenta, receptiva, activa i de 
respecte cap a l’altre sexe. És per això que es fa necessari seguir treballant i invertint 
esforços en la prevenció i la sensibilització social. La violènica, en totes les seves 
manifestacions, és una conseqüència de les desigualtats reals, per tant som conscients 
que l’única manera d’aconseguir una societat sense violència és fer una aposta clara per 
les polítiques d’igualtat que permetran a dones i homes concebre un pacte social i 
democràtic basat en el respecte, l’equitat i la justícia social. Som conscients que aquest pas 
el podem aconseguir amb l’educació i els coneixements que són eines que ens permetran, 
en un futur, construir relacions sense subordinacions ni violència. 
 
A dia d’avui, tenim a l’abast els instruments necessaris i imprescindibles per construir una 
societat més justa i igualitària, lliure de violència. Durant els darrers anys, amb la implicació 
de totes les administracions i els agents socials, hem avançat molt en la coordinació i el 
treball conjunt de totes les institucions i en el desplegament d’una xarxa de recursos i 
serveis especialitzats a tot el territori per tal de posar a l’abast de les dones en situacions 
de violència masclista i els seus fills i filles instruments d’atenció, assistència, protecció i 
recuperació. Cal seguir avançant en aquesta línia i, molt especialment, cal fer un esforç per 
aproximar aquests serveis a les dones i també a la societat en general perquè en facin ús 
sempre que ho consideri escaient. Hem de posar en marxa tots els mecanismes que siguin 
necessaris per tal que tothom sàpiga on pot adreçar-se en cas de detectar una possible 
situació de violència masclista i poder actuar així de manera preventiva, perquè hem 
constatat que tota la societat, i molt especialment l’entorn més proper a les dones, juga un 
paper fonamental en la detecció i prevenció de possibles episodis de violència; cal que 
totes i tots ho tinguem present i en siguem conscients. 
 
És ben sabut que vivim moments difícils, però és necessari fer palès que les polítiques per 
a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i l’abordatge de la violència masclista són 
innegociables i imprescindibles. Les institucions catalanes tenen per objectiu garantir el 
benestar, la qualitat de vida i el dret a viure lliurement. És per això que, enmig d’uns temps 
convulsos, no ens podem permetre escatimar voluntats i no podem permetre que la 
violència masclista torni a casa, invisible i fonedissa, que es perpetuï en silenci mentre 
segueix atemptant contra el dret a la vida i, en general, contra els drets humans. 
 
És per tot això, que en el marc d’aquesta diada, totes i tots nosaltres volem renovar i 
refermar el nostre compromís. Seguirem treballant per construir una nova cultura on les 
relacions es basin en la igualtat i el respecte, seguirem endavant fins assolir una societat 
més igualitària, formada per dones i homes lliures. “ 

 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre 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 tot això, 
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PROPOSO al Ple que acordi adherir-se al Manifest institucional: dia internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les dones promogut per la Generalitat de Catalunya, 
les quatre diputacions provincials, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya i que es transcriu a la relació de fets. 
 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

II. Moció sobre els processos d’execució hipotecària i desnonament. 
 
Llegida la proposta de la Presidència, de 21 de novembre de 2012, que és la que 
segueix: 
 

 
“Ja fa temps que la crisi hipotecària està tenint uns efectes draconians sobre els 
sectors més vulnerables de la nostra societat. L’endeutament hipotecari en l’actual 
context de crisi econòmica fa que avui moltes persones ja hagin perdut l’habitatge o es 
trobin en risc de perdre’l. 
 
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, entre 2007 i el primer 
trimestre de 2012 s’han produït a Espanya 185.140 processos de desallotjament com 
a conseqüència dels 374.230 procediments d’execució hipotecària iniciats, un 19% 
dels quals a Catalunya. 
 
Per tal d’ajudar les persones desnonades o amb risc de desnonament, des de la 
comarca s’ha donat suport a la iniciativa legislativa popular per la dació en pagament 
amb efectes retroactius, la paralització dels desnonaments i el lloguer social; s’ha 
demanat al Govern central que legisli per alliberar les persones o famílies desnonades 
de les plusvàlues; s’ha posat en marxa el servei comarcal d’Ofideute per intermediar 
entre particulars i entitats financeres; i s’ha destinat tots els recursos possibles a 
l’àmbit de serveis socials per pal·liar els efectes d’aquesta crisi.  
 
Tanmateix, veiem amb impotència com la problemàtica de l’habitatge segueix tenint 
uns efectes dramàtics sobre la societat que depassen per complet la capacitat del món 
local per fer-hi front. 
 
Així mateix, veiem com les mesures recentment aprovades pel Govern central arriben 
tard i amb un abast molt limitat. Són mesures que no avancen en la dació en 
pagament ni en el lloguer social i que ni tan sols posen ordre als interessos abusius 
que imposen les entitats bancàries a les persones que no poden atendre les quotes 
hipotecàries. En definitiva, es tracta d’una simple moratòria que no combat l’arrel del 
problema hipotecari.  
 
De fet, l’abast d’aquestes mesures és tan limitat que amb els criteris aprovats només 
s’haurien pogut beneficiar d’aquesta moratòria un 17% dels casos atesos per servei 
comarcal d’Ofideute. 
 
Finalment, des dels ajuntaments i Consell Comarcal també constatem amb 
preocupació l’actitud de les entitats bancàries, quan fan recaure sobre la part més 
vulnerable totes les conseqüències d’uns contractes hipotecaris dels quals moltes 
vegades no van proporcionar informació prou clara. 
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Tenint en compte tota aquesta problemàtica, els ajuntaments de la comarca i el 
Consell Comarcal hem consensuat les mesures següents: 

 
1. Expressar el suport als col·lectius que reivindiquen una regulació socialment més 

justa en relació amb el deute hipotecari i els desnonaments. 
 
2. Reiterar la necessitat que el Govern de l’Estat reguli la dació en pagament amb 

efectes retroactius, la paralització dels desnonaments i l’accés al lloguer social per 
a les persones desnonades o amb risc de desnonament. 
 

3. Expressar el desacord amb l’obligació dels ajuntaments, i particularment de les 
policies locals, d’haver de col·laborar en els processos de desnonament, i instar el 
Govern de l’Estat perquè reguli l’objecció de consciència en aquests casos. 

 
4. Instar les entitats bancàries perquè suspenguin tots els processos de 

desnonament; perquè desisteixin de qualsevol pràctica abusiva en relació amb els 
interessos del deute en les situacions en què no és possible atendre els 
pagaments; perquè proporcionin la relació d’habitatges de llur titularitat a 
l’administració pública amb l’objectiu de poder-los destinar a lloguer social; i 
perquè, en general, promoguin i facilitin la mediació de l’administració pública amb 
l’objectiu que les persones afectades puguin romandre a l’habitatge hipotecat en 
règim de lloguer social o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció 
d’un nou habitatge. 

 
5. Prioritzar la contractació de serveis bancaris amb aquelles entitats que hagin 

suspès els desnonaments i demostrat una actitud socialment responsable i de 
col·laboració en la línia establerta en el punt anterior.” 

 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
58. Precs i preguntes. 
 
No se’n fa cap. 
 
 
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 
 


