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ACTA DEL PLE 

 
 

Identificació de la sessió: 
 
Núm.:  1/2013 
Caràcter: Ordinari 
Data:  13 de febrer de 2013 
Inici:   19:03 h 
Final:  19:15 h 
Lloc:  Seu del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
José Orive Vélez, president 
Meritxell Budó i Pla 
Joaquím Brustenga i Etxauri, portaveu del Grup Comarcal de Convergència i 
Unió 
Susana Calvo i Casadesús, vicepresidenta cinquena i portaveu del Grup 
Comarcal del Partit Popular   
Maria Assumpció Camps i García 
Andrea Canelo i Matito 
Josep Casasnovas i Vaquero, vicepresident tercer  
German Cequier i Bardají 
Montserrat Cots i Álvarez 
Miquel Estapé i Valls 
Joaquim Ferriol i Tarafa 
Rosa M. Isidro i Ortega 
Francisco Manuel León i Cuenca 
Oriol López i Mayolas 
Jordi Manils i Tavío, portaveu del Grup Comarcal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida 
Ignasi Martínez i Murciano 
Joan Mora i Alsina 
Antonio Moreno i Ureña 
José Maria Moya i Losilla 
Pau Olóndriz de Moragas 
Mariona Pons i Rodríguez 
Arnau Ramírez i Carner 
Antonio Rísquez Caballero 
Pere Rodríguez i Rodríguez, portaveu del Grup Comarcal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal  
Ester Safont i Artal 
José Santiago i Ariza 
Ignasi Simón i Ortoll 
Jordi Solé i Ferrando, portaveu del Grup Comarcal d’Esquerra Republicana – 
Acord Municipal 
Joan Vila i Matabacas 
Jordi Xena i Ibàñez 
 
També hi assisteixen: 
 
Ignasi Valls i Vilaró, gerent 
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Francesc Aragón Sánchez, interventor 
Núria Caellas i Puig, secretària accidental 
 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Daniel Cortés i Martín, vicepresident primer 
Martí Pujol i Casals, vicepresident quart 
Manel Vila i Valls, vicepresident segon 
 

 
S’inicia la sessió a les dinou hores i tres minuts amb el següent ordre del dia: 
 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 21 de novembre de 2012. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Donar compte de la renúncia com a conseller comarcal del senyor Jordi Solé i 

Ferrando. 
 

3. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 
- 132/2012, de 22 de novembre, de nomenament d’un conseller 
- 151/2012, de 21 de desembre, d’autorització d’un mandat 

 
4. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 633/2012, de 12 de desembre; 650/2012, de 18 de setembre; 654/2012, de 19 de 
desembre i 656/2012, de 19 de novembre, d’aprovació de contractes 

- 655/2012, de 19 de novembre, d’oposar-nos a una pròrroga 

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

supramunicipal amb els ajuntaments de la comarca. 
 

6. Dictamen d’aprovació del Programa d’actuació comarcal. 
 
7. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació del 

servei d'assistència jurídica amb l’Ajuntament de Lliçà de Vall. 
 

8. Dictamen d’aprovació de la modificació dels estatuts de l’Associació organitzativa 
en l’àmbit territorial del Circuit de Velocitat de Catalunya. 

 
9. Dictamen d’aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci d’Educació 

Especial Montserrat Montero. 
 
10. Dictamen de modificació de l’organització dels serveis tècnics del Consell 

Comarcal. 
 
 
ÀREA DE COOPERACIÓ 
 
11. Donar compte dels decrets de Presidència 130/2012, de 20 de novembre i 

134/2012, de 23 de novembre, d’aprovació de convenis. 
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12. Donar compte dels decrets de Gerència 14/2013, de 15 de gener i 21/2013, de 17 
de gener, d’atorgament de subvencions. 

 
 
ÀREA DE CONSUM 
 
13. Donar compte del Decret de Presidència 129/2012, de 16 de novembre, de 

sol·licitud d’adhesió a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona. 
 
14. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni marc d’adhesió a la 

xarxa local de Consum amb la Diputació de Barcelona i nomenament de 
representant. 

 
 
ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
15. Donar compte dels decrets de Presidència 140/2012, de 30 de novembre; 

141/2012, de 30 de novembre i 142/2012, de 30 de novembre, de designació d’un 
representant. 

 
16. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 651/2012, de 18 de desembre, d’atorgament d’un ajut 
- 665/2012, de 21 de desembre, d’adjudicació d’un contracte 

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

- 126/2012, de 16 de novembre; 127/2012, de 16 de novembre; 133/2012, de 23 de 
novembre; 146/2012, de 12 de desembre i 147/2012, de 18 de desembre, d’inscripció 
en el Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 

- 148/2012, de 18 de desembre i 6/2013, de 26 de gener, d’aprovació de convenis 

 
18. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 555/2012, de 2 de novembre, d’atorgament d’una subvenció 
- 578/2012, de 13 de novembre; 579/2012, de 13 de novembre; 580/2012, de 13 de 

novembre; 585/2012, de 15 de novembre; 586/2012, de 15 de novembre; 587/2012, de 
15 de novembre; 588/2012, de 15 de novembre i 621/2012, de 3 de desembre, 
d’aprovació de la justificació economòmica de subvencions 

- 604/2012, de 23 de novembre, d’acceptació d’una renúncia d’una subvenció 
- 669/2012, de 27 de desembre, d’aprovació d’una pròrroga d’un contracte 
- 41/2013, de 22 de gener, d’inscripció d’una marca 
- 49/2013, de 24 de gener, d’aprovació d’un expedient de contractació 

 
19. Dictamen de ratificació del Decret de Presidència 148/2012, de 18 de desembre, 

d’acceptació de la delegació de les potestats d’execució en matèria d’instal·lacions 
juvenils competència de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 

 
20. Donar compte del Decret de Gerència 30/2013, de 18 de gener, d’aprovació d’un 

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

- 135/2012, de 26 de novembre; 136/2012, de 26 de novembre; 137/2012, de 26 de 
novembre; 138/2012, de 26 de novembre i 139/2012, de 26 de novembre, de 
reconeixement de triennis 

- 143/2012, de 30 de novembre; 152/2012, de 28 de desembre i 1/2013, de 15 de gener, 
per a la concertació d’una operació de tresoreria a curt termini per a l’any 2013 

- 144/2012, de 5 de desembre; 145/2012, de 5 de desembre i 2/2013, de 15 de gener, 
d’aprovació de la convocatòria i les bases de selecció 

- 3/2013, de 16 de gener; 4/2013, de 28 de gener; 5/2013, de 28 de gener i 7/2013, de 
30 de gener; d’aprovació del llistat d’admesos i exclosos per a la provisió de llocs de 
treball 

 
22. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
 

- 570/2012, de 5 de novembre; 582/2012, de 13 de novembre; 590/2012, de 15 de 
novembre; 619/2012, de 28 de novembre; 639/2012, de 17 de desembre; 666/2012, de 
21 de desembre; 685/2012, de 31 de desembre; 11/2013, de 10 de gener; 32/2013, de 
21 de gener; 59/2013, de 25 de gener; 66/2013, de 30 de gener i 67/2013, de 30 de 
gener, d’aprovació de relacions de factures 

- 573/2012, de 6 de novembre; 583/2012, de 13 de novembre; 589/2012, de 15 de 
novembre; 618/2012, de 28 de novembre; 637/2012, de 12 de desembre; 668/2012, de 
21 de desembre; 52/2013, de 24 de gener i 63/2013, de 29 de gener, d’aprovació de 
relacions de propostes de despesa 

- 571/2012, de 5 de novembre; 572/2012, de 6 de novembre; 608/2012, de 26 de 
novembre i 683/2012, de 28 de desembre, d’aprovació de la liquidació de preus públics 

- 598/2012, 599/2012 i 600/2012, de 19 de novembre; 672/2012, 673/2012, 674/2012, 
678/2012, 679/2012 i 680/2012, de 28 de desembre; 686/2012 i 687/2012, de 31 de 
desembre, de justificació, reposició, cancel·lació, aprovació i autorització de bestretes 
de caixa fixa  

- 584/2012, de 14 de novembre; 638/2012, de 14 de desembre; 23/2013, de 17 de gener 
i 64/2013, de 30 de gener, de cessió de crèdit 

- 601/2012 i 602/2012, de 20 de novembre, de prendre coneixement d’acords notificats 
- 628/2012, de 4 de desembre; 634/2012, de 12 de desembre i 688/2012, de 31 de 

desembre, de modificació del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2012 
- 3/2013, de 8 de gener; 15/2013, 16/2013 i 17/2013, de 15 de gener; 19/2013, de 16 de 

gener, de modificació del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2013 
- 623/2012, de 3 de desembre, de comptabilitzar una despesa i donar de baixa una 

despesa reconeguda. 
- 704/2012, de 31 de desembre, d’ordenament de pagament 
- 47/2013, de 24 de gener, de donar de baixa drets reconeguts d'exercicis anteriors  
- 606/2012 i 607/2012, de 26 de novembre; 629/2012, de 10 de desembre; 652/2012, de 

18 de desembre; 661/2012, de 20 de desembre; 20/2013, de 16 de gener; 27/2013, de 
18 de gener i 44/2013, de 23 de gener, de rescabalament de despeses 

- 609/2012, de 26 de novembre, de deducció de la nòmina de novembre les retribucions 
no meritades 

- 632/2012, de 12 de desembre, d’atorgament d’un premi 
- 635/2012, de 12 de desembre; 684/2012, de 28 de desembre i 60/2013, de 28 de 

gener, d’autorització i pagament per a la assistència de cursos al personal  
- 636/2012, de 12 de desembre, d’autorització i disposició d’una despesa 
- 662/2012, de 20 de desembre; 45/2013 i 46/2013, de 23 de gener, d’atorgament de 

gratificacions i productivitat 
- 664/2012, de 21 de desembre, d’atorgament d’una bestreta 
- 671/2012, de 27 de desembre, de traspas d’un import 
- 676/2012, de 28 de desembre, d’extinció i liquidació d’un contracte de treball 
- 677/2012, 681/2012 i 682/2012, de 28 de desembre, de contractació  



5 

- 42/2013, de 23 de gener, per donar per finalitzada una reducció de jornada 
- 43/2013, de 23 de gener, d’atorgament d’un ajut 

 
23. Dictamen de declaració de serveis públics essencials del Consell Comarcal i els 

serveis que tenen naturalesa prioritària en relació amb les categories i funcions que 
es consideren necessàries per garantir les funcions atribuïdes al Consell Comarcal. 

 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESTUDIS 
 
24. Donar compte del Decret de Presidència 128/2012, de 16 de novembre, de 

sol·licitud de pròrroga del conveni. 
 
25. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 653/2012, de 19 de desembre, de modificació del termini d’execució d’un contracte 
- 660/2012, de 20 de desembre, de pròrroga d’un contracte 

 
26. Dictamen de ratificació del Decret de Presidència 149/2012, de 18 de desembre, 

de rectificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament 
de la Llagosta en matèria d’habitatge. 

 
27. Dictamen de delegació de competències i d’aprovació del contingut i la signatura 

del conveni amb els ajuntaments de Cardedeu i les Franqueses del Vallès per dur 
a terme l’actuació PUOSC “Millora de camins rurals entre les Franqueses del 
Vallès i Cardedeu”. 
 

28. Dictamen de delegació de competències i d’aprovació del contingut i la signatura 
del conveni amb els ajuntaments de Castellcir i Castellterçol per dur a terme 
l’actuació PUOSC “Circuit per a vianants i bicicletes del camí de Castellterçol a 
Castellcir”. 

 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
29. Donar compte del Decret de Gerència 705/2012, de 30 de desembre, d’aprovació 

d’un conveni. 
 

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

- 574/2012, de 7 de novembre i 675/2012, de 28 de desembre, de convocatòria d’una 
licitació i d’adjudicació d’un contracte 

- 610/2012, de 28 de novembre, d’aprovació d'un contracte 
- 689/2012, 690/2012, 692/2012, 699/2012, 700/2012, 701/2012 i 702/2012, de 31 de 

desembre, de pròrroga de contractes 
- 703/2012, de 31 de desembre, de pagament d’uns expedients 

 
- De baixa definitiva de SAD 

561/2012, de 2 de novembre, SAD 41/001/2011; 562/2012, de 2 de novembre, SAD 
34/004/2013; 563/2012, de 2 de novembre, SAD 14/005/2012; 564/2012, de 2 de 
novembre, SAD 14/057/2010; 565/2012, de 2 de novembre, SAD 
14/002/2012;568/2012, de 5 de novembre, SAD 29/004/2009; 597/2012, de 19 de 
novembre, SAD 25/033/2008;612/2012, de 28 de novembre, SAD 18/038/2010; 
624/2012, de 3 de desembre, SAD 25/050/2009; 625/2012, de 3 de desembre, SAD 
29/007/2012; 626/2012, de 3 de desembre, SAD 29/004/2012; 647/2012, de 17 de 
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desembre, SAD 10/007/2010; 34/2013, de 21 de gener, SAD 18/002/2010; 35/2013, de 
21 de gener, SAD 34/011/2009; 36/2013, de 21 de gener, SAD 34/005/2012; 37/2013, 
de 21 de gener, SAD 25/020/2012; 38/2013, de 21 de gener, SAD 11/003/2012; 
50/2013, de 24 de gener, SAD 25/001/2012; 51/2013, de 24 de gener, SAD 
10/015/2010; 53/2013, de 25 de gener, SAD 10/001/2010 i 54/2013, de 25 de gener, 
SAD 10/001/2012 
 

- De baixa temporal de SAD 
560/2012, de 2 de novembre, SAD 41/001/2009; 577/2012, de 9 de novembre, SAD 
11/003/2012; 631/2012, d’11 de desembre, SAD 11/003/2011; 2/2013, de 7 de gener, 
SAD 25/005/2008 i 61/2013, de 28 de gener, SAD 25/011/2011 
 

- De reactivació de SAD 
663/2012, de 21 de desembre, SAD 41/001/2009 i 5/2013, de 9 de gener, SAD 
25/034/2009 
 

- De resolució de SAD 
556/2012, de 2 de novembre, SAD 25/016/2012; 557/2012, de 2 de novembre, SAD 
29/011/2012; 558/2012, de 2 de novembre, SAD 07/004/2012; 559/2012, de 2 de 
novembre, SAD 41/003/2012; 566/2012, de 5 de novembre, SAD 13/007/2012; 
567/2012, de 5 de novembre, SAD 29/006/2012; 569/2012, de 5 de novembre, SAD 
41/004/2012; 581/2012, de 13 de novembre, SAD 13/008/2012; 591/2012, de 16 de 
novembre, SAD 29/015/2012; 605/2012, de 26 de novembre, SAD 39/001/2012; 
613/2012, de 28 de novembre, SAD 25/017/2012; 614/2012, de 28 de novembre, SAD 
25/018/2012; 616/2012, de 28 de novembre, SAD 10/003/2012; 622/2012, de 3 de 
desembre, SAD 29/017/2012; 644/2012, de 17 de desembre, SAD 14/009/2012; 
649/2012, de 17 de desembre, SAD 25/019/2012; 1/2013, de 7 de gener, SAD 
25/014/2012; 4/2013, de 9 de gener, SAD 25/020/2012; 12/2013, de 15 de gener, SAD 
18/010/2013; 22/2013, de 17 de gener, SAD 29/019/2012; 29/2013, de 18 de gener, 
SAD 14/010/2012 i 33/2013, de 21 de gener, SAD 29/020/2013 
 

- De revisió de SAD 
575/2012, de 9 de novembre, SAD 29/014/2012; 576/2012, de 9 de novembre, SAD 
29/016/2010; 592/2012, de 16 de novembre, SAD 29/035/2009; 593/2012, de 19 de 
novembre, SAD 14/046/2010; 594/2012, de 19 de novembre, SAD 14/039/2010; 
595/2012, de 19 de novembre, SAD 14/038/2010; 596/2012, de 19 de novembre, SAD 
14/060/2010; 611/2012, de 28 de novembre, SAD 18/002/2012; 615/2012, de 28 de 
novembre, SAD 35/001/2012; 620/2012, de 30 de novembre, SAD 25/007/2012; 
627/2012, de 3 de desembre, SAD 29/002/2012; 640/2012, de 17 de desembre, SAD 
14/004/2010; 641/2012, de 17 de desembre, SAD 14/009/2010; 642/2012, de 17 de 
desembre, SAD 14/016/2010; 643/2012, de 17 de desembre, SAD 14/010/2010; 
645/2012, de 17 de desembre, SAD 18/008/2012; 646/2012, de 17 de desembre, SAD 
18/006/2011; 648/2012, de 17 de desembre, SAD 29/005/2012; 659/2012, de 20 de 
desembre, SAD 11/001/2010; 18/2013, de 15 de gener, SAD 18/023/2010; 28/2013, de 
18 de gener, SAD 14/015/2010; 31/2013, de 18 de gener, SAD 14/040/2010; 48/2013, 
de 24 de gener, SAD 13/016/2011; 55/2013, de 25 de gener, SAD 10/013/2010; 
56/2013, de 25 de gener, SAD 10/014/2010; 57/2013, de 25 de gener, 
SAD10/011/2010; 58/2013, de 25 de gener, SAD 25/011/2011; 62/2013, de 29 de 
gener, SAD 25/031/2009; 68/2013, de 31 de gener, SAD 10/019/2010; 69/2013, de 31 
de gener, SAD 10/020/2010; 70/2013, de 31 de gener, SAD 10/017/2010; 72/2013, de 
31 de gener, SAD 10/010/2010; 73/2013, de 31 de gener, SAD 10/012/2010 i 74/2013, 
de 31 de gener, SAD 35/001/2010 

 
31. Dictamen de ratificació del Decret de Presidència 8/2013, de 30 de gener, 

d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni per a la prestació del servei 
bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 

32. Dictamen de modificació del Reglament del Servei d’ajuda a domicili. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
33. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 603/2012, de 21 de novembre, de deixar sense efecte un Decret 
- 617/2012, de 28 de novembre, d’aprovació d’un conveni  
- 630/2012, d’11 de desembre, d’autorització, disposició, obligació i ordenació d’un 

pagament 
- 670/2012, de 27 de desembre, d’atorgament d'una subvenció 

 
 
ÀREA DE TURISME 
 
34. Donar compte del Decret de Presidència 150/2012, de 19 de desembre, de 

publicació definitiva de la dissolució d’un Consorci. 
 
35. Donar compte dels decrets de Gerència 657/2012, de 19 de desembre; 658/2012, 

de 19 de desembre i 667/2012, de 21 de desembre, d’autorització i disposició de 
despeses. 

 
 
36. Precs i preguntes. 
 
 
El president dóna la benvinguda i diu que, abans de començar amb l’ordre del dia, 
voldria dir dues coses. Una, manifestar el condol d’aquest Consell Comarcal davant la 
mort de la Marta Planas Planas, que va ser consellera de la legislatura passada 
d’aquest Consell Comarcal pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya i, crec que 
és important que consti en acta el nostre condol. 
 
L’altre punt que volia dir, que també ho hem parlat abans en la Comissió de Govern, 
que també volem que consti en acta el nostre agraïment i la nostra felicitació a la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) perquè és una mostra de que quan la gent 
es mou, també es pot aconseguir coses que poden arribar a millorar la justícia social, i 
m’estic referint a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ahir es va aprovar per a 
tràmit al Congres dels Diputats. 
 
Dit això, passem a l’Ordre del dia: 
 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 21 de novembre de 2012. 
 
Vista l’acta de la sessió de 21 de novembre de 2012, s’aprova PER ASSENTIMENT 
UNÀNIME dels 26 membres assistents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Donar compte de la renúncia com a conseller comarcal del senyor Jordi Solé 

i Ferrando. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de la renúncia com a 
conseller comarcal del senyor Jordi Solé i Ferrando i li cedeix la paraula. 
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El senyor Jordi Solé i Ferrando agraeix al president el condol per la companya de 
partit, la Marta Planas, i senzillament dir que ha estat per mi un plaer formar part del 
Consell Comarcal durant gairebé 5 anys i mig, considero que aquesta institució és un 
punt de trobada de càrrecs electes locals, un lloc on es generen confiances 
necessàries per dur endavant les tasques dels càrrecs electes, un prestador de serveis 
supramunicipals, serveis que si no prestès el Consell Comarcal algú altre hauria 
d’acabar prestant i per tant, entenc que és una institució necessària i entenc també 
que és una institució on hi hauria de tenir lloc un cert debat polític, per tot això animar-
vos a que tingueu molt d’encert en les decissions que hagueu de prendre, tant al 
Consell Comarcal com en els vostres càrrecs a nivell local, que contribuïu amb la 
vostra feina i les vostres decissions a treure els vostres municipis d’aquesta situació 
tan complicada que estem atravesant tots plegats, i que també contribuïu des del 
vostre compromís en la cosa pública en treure el col·lectiu de la comarca, i en general 
a tot el país, d’aquesta situació i que contribuïu també a portar el país cap a la llibertat 
nacional i cap a una major justícia social. 
 
El motiu pel qual deixo la responsabilitat de conseller comarcal és perquè, atès que 
des de les darreres eleccions sóc diputat al Parlament de Catalunya, se’m fa molt 
difícil trobar el temps per poder fer de manera adeqüada la feina de conseller 
comarcal, i per tant prefereixo deixar-ho, perquè se que no li podré dedicar el temps 
que cal, i prefereixo deixar pas a companys del meu partit. De totes maneres ens 
seguirem veient, jo crec que amb la majoria de vosaltres, o amb tots vosaltres, perquè 
no abandono les meves responsabilitats locals com a alcalde de Caldes de Montbui, i 
també em poso a la disposició de tots vosaltres com a company, com a alcalde i com a 
diputat pel que faci falta. Moltes gràcies, ha estat un plaer. 
 
El senyor José Orive Vélez li dona les gràcies per la intervenció i per la feina feta al 
Consell Comarcal, per tots, i per mi personalment, ha estat un plaer treballar amb tú, i 
també es dóna una cosa, jo que no coneixia gaire Caldes de Montbui, a través teu, fa 
també que estimis una mica l’altre municipi, si estimes Caldes també estimes la 
comarca, i crec que això també és una de les coses que s’aconsegueixen aquí, ara 
també l’alcaldessa de la Garriga ens convidava a tots a la Fira de la Botifarra que es fa 
en el seu municipi aquest dissabte i diumenge, per això crec que fa una mica que 
tothom poguem estimar la nostra comarca. I ja et puc avançar que estarem darrera teu 
perquè amb la teva nova responsabilitat com a diputat del Parlament de Catalunya, 
que no deixis de pensar en la nostra comarca, els nostres pobles i viles. 
 
La senyora Núria Caellas i Puig diu que es dona per assabentada la renúncia al càrrec 
de conseller del senyor Jordi Solé i sol·licitaríem a la Junta Electoral l’expedició de la 
credencial de conseller comarcal a favor del senyor Vicenç Sánchez i Soler, candidat a 
la llista presentada per la coalició d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal, segons certificació de 8 de juliol de 2011, de proclamació de membres 
electes i suplents dels consells comarcals emesa per la Junta Electoral Provincial de 
Barcelona. 
 
La senyora Andrea Canelo i Matito i el senyor Jordi Xena i Ibáñez s’incorporen a la 
sessió. 
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3. Donar compte dels decrets de Presidència següents. 

- 132/2012, de 22 de novembre, de nomenament d’un conseller 
- 151/2012, de 21 de desembre, d’autorització d’un mandat 

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

- 132/2012, de 22 de novembre, de nomenament d’un conseller 
- 151/2012, de 21 de desembre, d’autorització d’un mandat 

 
 
4. Donar compte dels decrets de Gerència següents. 

- 633/2012, de 12 de desembre; 650/2012, de 18 de setembre; 654/2012, de 19 de 
desembre i 656/2012, de 19 de novembre, d’aprovació de contractes 

- 655/2012, de 19 de novembre, d’oposar-nos a una pròrroga 

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

- 633/2012, de 12 de desembre; 650/2012, de 18 de setembre; 654/2012, de 19 de 
desembre i 656/2012, de 19 de novembre, d’aprovació de contractes 

- 655/2012, de 19 de novembre, d’oposar-nos a una pròrroga 

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

cooperació supramunicipal amb els ajuntaments de la comarca. 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 6 de febrer de 2013, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Els governs locals tenen autonomia pressupostària i de despesa en l'aplicació de 

llurs recursos, incloent-hi les participacions que percebin a càrrec dels 
pressupostos d'altres Administracions públiques, dels quals poden disposar 
lliurement en l'exercici de llurs competències. 

 
Així mateix, la Generalitat ha d'establir un fons de cooperació local destinat als 
governs locals. El fons, de caràcter incondicionat, s'ha de dotar a partir de tots els 
ingressos tributaris de la Generalitat i s'ha de regular per mitjà d'una llei del 
Parlament.  
 
Amb càrrec a les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, els 
ens locals reben una participació per al foment de la prestació supramunicipal de 
serveis.  Aquesta participació té com a finalitat sufragar les despeses derivades de 
les activitats o les inversions supramunicipals, i els ajuntaments la poden destinar, 
totalment o en part, a una o diverses entitats supramunicipals en les quals 
participin, sempre que aquestes entitats tinguin la consideració d’ens locals i 
constin formalment inscrites en el Registre d’ens locals de Catalunya, del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals. 

 
El 30 de gener de 2013, els alcaldes i alcaldesses reunits en sessió de Consell 
d’alcaldes varen convenir proposar als seus ajuntaments aportar a serveis públics i 
polítiques públiques supramunicipals del Consell Comarcal del Vallès Oriental un 
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import fix amb càrrec al Fons de cooperació local equivalent al 34% de l’aportació 
del 2011. 
 
Per tal de potenciar l’establiment de mecanismes de cooperació i de treball en 
xarxa; per a fomentar el desenvolupament econòmic i social a la comarca; per a 
promoure l’equilibri territorial i la millora de l’eficiència en la prestació de serveis i 
polítiques supramunicipals; es proposa l’aprovació d’un conveni amb els 
ajuntaments de la comarca per a la cooperació supramunicipal al Vallès Oriental 
per raó del qual es preveu una aportació dels ajuntaments al Consell Comarcal 
d’un import fix amb càrrec al Fons de cooperació local equivalent al 34% de 
l’aportació del 2011. 
 
Aquest conveni té com a finalitat esdevenir una eina per a garantir i millorar la 
qualitat de la prestació dels serveis i de les polítiques supramunicipals del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els principis d’interdependència, 
col·laboració i cooperació interadministrativa. 

 
2. El 6 de febrer de 2013 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 142 de la Constitució Espanyola, el qual estableix que les hisendes locals 

hauran de disposar dels mitjans suficients per a l’exercici de les funcions que la llei 
atribueix a les corporacions respectives, i es nodriran fonamentalment de tributs 
propis i de la participació en els de l’Estat i en els de les comunitats autònomes. 
 

2. L’article 2.1.c) 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, en endavant TRLRHL, que 
estableix que la hisenda de les entitats locals està constituïda, entre d’altres, per 
les participacions en els tributs de l’Estat i de les comunitats autònomes.  
 

3. L’article 39.2 del TRLRHL el qual preveu que les entitats locals participen en els 
tributs propis de les comunitats autònomes en la forma i quantia que determinin les 
lleis dels seus parlaments respectius. 

 
4. L’article 218 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya, que estableix que els governs locals tenen autonomia 
pressupostària i de despesa en l'aplicació de llurs recursos, incloent-hi les 
participacions que percebin a càrrec dels pressupostos d'altres Administracions 
públiques, dels quals poden disposar lliurement en l'exercici de llurs competències. 
 

5. L’article 219 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, que preveu que la Generalitat ha d'establir un fons de 
cooperació local destinat als governs locals. El fons, de caràcter incondicionat, s'ha 
de dotar a partir de tots els ingressos tributaris de la Generalitat i s'ha de regular 
per mitjà d'una llei del Parlament. Addicionalment, la Generalitat pot establir 
programes de col·laboració financera específica per a matèries concretes. 
 

6. L’article 195 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, pel que fa a les 
finances locals, que la Generalitat ha de regular les finances dels ens locals de 
Catalunya en el marc del que estableix la legislació bàsica de l'Estat i que el 

http://municat.gencat.cat/upload/normativa/reial_decret_legislatiu_2_2004.pdf
http://municat.gencat.cat/upload/normativa/decret_legislatiu_2_2003.pdf
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finançament dels ens locals ha de tenir en compte les característiques 
específiques de l'organització territorial de Catalunya que resulten de l'exercici que 
fa el Parlament de les potestats legislatives reconegudes per l'Estatut d'autonomia i 
que es concreten en aquesta Llei. 
 

7. L’article 196 a) 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 que estableix que d’acord 
amb el que disposa l'article 195.1, la legislació sobre finances locals de Catalunya 
ha de regular, entre d’altres,  els criteris de distribució dels ingressos dels ens 
locals consistents en participacions en ingressos de la Generalitat i en subvencions 
incondicionades. 
 

8. L’article 197 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, que preveu que correspon 
a la Generalitat, d'acord amb l'article 48 de l'Estatut d'autonomia: 
 
a) Crear el Fons de cooperació local de Catalunya. 
b) Exercir les funcions de tutela financera sobre els ens locals, segons el que 

determina la legislació reguladora de les finances locals. 
 

9. Les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, quant a la dotació 
del Fons i als criteris per al seu repartiment, en aquest sentit l’article 51.5 de la Llei 
1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2012, en relació amb el Fons de cooperació local de Catalunya que preveu que la 
Generalitat ha de transferir als ajuntaments que compleixin els requisits els imports 
de llur participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis que 
resultin de la distribució feta. Aquesta participació té com a finalitat sufragar les 
despeses derivades de les activitats o les inversions supramunicipals, i els 
ajuntaments la poden destinar, totalment o en part, a una o diverses entitats 
supramunicipals en les quals participin, sempre que aquestes entitats tinguin la 
consideració d’ens locals i constin formalment inscrites en el Registre d’ens locals 
de Catalunya, del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 

La convocatòria d’eleccions anticipades al Parlament de Catalunya del 25 de 
novembre de 2012 i la consegüent dissolució de la Cambra han fet impossible la 
presentació del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
a l’any 2013 dins els terminis necessaris perquè pogués entrar en vigor l’1 de 
gener de 2013. Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 33 del Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre i l’article 21.2 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de 
finançament de les comunitats autònomes, modificada per la Llei orgànica 3/2009, 
de 18 de desembre, el primer dia de l’exercici es produeix la pròrroga automàtica 
dels pressupostos de l’exercici anterior. 

 

10. Les resolucions anuals de distribució entre els ens locals de Catalunya de la 
participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació 
local de Catalunya. 
 

11. 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. 

http://municat.gencat.cat/upload/normativa/decret_legislatiu_2_2003.pdf
http://municat.gencat.cat/upload/normativa/decret_legislatiu_2_2003.pdf
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la cooperació supramunicipal 

amb els ajuntaments de la comarca, d’acord amb el redactat següent: 
 

“REUNITS 
 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el/la senyor/a _______________, alcalde/alcaldessa de _______________, 
assistit/assistida pel secretari/per la secretària de la corporació, el senyor/la senyora 
_______________. 
 

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/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/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.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 

 
 

EXPOSEN 
 

1. Que l’article 142 de la Constitució Espanyola estableix que les hisendes locals hauran 
de disposar dels mitjans suficients per a l’exercici de les funcions que la llei atribueix a 
les corporacions respectives, i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de la parti-
cipació en els de l’Estat i en els de les comunitats autònomes. 
 

2. Que l’article 2.1.c) 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, en endavant TRLRHL, estableix 
que la hisenda de les entitats locals està constituïda, entre d’altres, per les 
participacions en els tributs de l’Estat i de les comunitats autònomes.  
 

3. Que l’article 39.2 del TRLRHL preveu que les entitats locals participen en els tributs 
propis de les comunitats autònomes en la forma i quantia que determinin les lleis dels 
seus parlaments respectius. 

 
4. Que l’article 218 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya, estableix que els governs locals tenen autonomia 
pressupostària i de despesa en l'aplicació de llurs recursos, incloent-hi les 
participacions que percebin a càrrec dels pressupostos d'altres Administracions 
públiques, dels quals poden disposar lliurement en l'exercici de llurs competències. 

http://municat.gencat.cat/upload/normativa/reial_decret_legislatiu_2_2004.pdf
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5. Que l’article 219 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya preveu que la Generalitat ha d'establir un fons de cooperació 
local destinat als governs locals. El fons, de caràcter incondicionat, s'ha de dotar a 
partir de tots els ingressos tributaris de la Generalitat i s'ha de regular per mitjà d'una 
llei del Parlament. Addicionalment, la Generalitat pot establir programes de 
col·laboració financera específica per a matèries concretes. 
 

6. Que l’article 195 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, pel que fa a les 
finances locals, que la Generalitat ha de regular les finances dels ens locals de 
Catalunya en el marc del que estableix la legislació bàsica de l'Estat i que el 
finançament dels ens locals ha de tenir en compte les característiques específiques de 
l'organització territorial de Catalunya que resulten de l'exercici que fa el Parlament de 
les potestats legislatives reconegudes per l'Estatut d'autonomia i que es concreten en 
aquesta Llei. 
 

7. Que l’article 196 a) 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 d’acord amb el 
que disposa l'article 195.1, la legislació sobre finances locals de Catalunya ha de 
regular, entre d’altres,  els criteris de distribució dels ingressos dels ens locals 
consistents en participacions en ingressos de la Generalitat i en subvencions 
incondicionades. 
 

8. Que l’article 197 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, preveu que correspon a la 
Generalitat, d'acord amb l'article 48 de l'Estatut d'autonomia: 
 
a) Crear el Fons de cooperació local de Catalunya. 
b) Exercir les funcions de tutela financera sobre els ens locals, segons el que 

determina la legislació reguladora de les finances locals. 

 
9. Que l’article 51 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2012, en relació amb el Fons de cooperació local de Catalunya, 
estableix la dotació i els criteris per al seu repartiment. Així mateix, cal tenir en compte 
les resolucions anuals de distribució entre els ens locals de Catalunya de la participació 
en els ingressos de la Generalitat integrada en aquest fons.  
 
La convocatòria d’eleccions anticipades al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 i 
la consegüent dissolució de la Cambra han fet impossible la presentació del Projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2013 dins els terminis necessaris perquè 
pogués entrar en vigor l’1 de gener de 2013. Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 33 del 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre i l’article 21.2 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de 
les comunitats autònomes, modificada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, el primer 
dia de l’exercici es produeix la pròrroga automàtica dels pressupostos de l’exercici anterior. 

 
10. Que 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 estableix que 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. 

 
D’acord amb això exposat i per tal de potenciar l’establiment de mecanismes de cooperació 
i de treball en xarxa, per a fomentar el desenvolupament econòmic i social a la comarca, 
l’equilibri territorial i la millora de l’eficiència en la prestació de serveis des d’un àmbit 
supramunicipal, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 
COMARCAL i l’Ajuntament de _________________, en endavant l’AJUNTAMENT, 

http://municat.gencat.cat/upload/normativa/decret_legislatiu_2_2003.pdf
http://municat.gencat.cat/upload/normativa/decret_legislatiu_2_2003.pdf
http://municat.gencat.cat/upload/normativa/decret_legislatiu_2_2003.pdf
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expressen la voluntat d’establir aquest conveni que subjecten en els següents  

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
El conveni per a la cooperació supramunicipal al Vallès Oriental té per objecte esdevenir un 
instrument de suport als municipis per a l’establiment de mecanismes de cooperació i de treball 
en xarxa per a fomentar el desenvolupament econòmic i social a la comarca,  l’equilibri 
territorial i la millora de l’eficiència en la prestació de serveis i polítiques supramunicipals. 
 
Segon. Finalitat 
 
La finalitat d’aquest conveni és la configuració d’una eina per a garantir i millorar la qualitat de 
la prestació dels serveis supramunicipals d’acord amb els principis d’interdependència, 
col·laboració i cooperació interadministrativa. 
 
Tercer. Acords generals de caràcter programàtic 
 

1. Mitjançant aquest conveni, el CONSELL COMARCAL es compromet a treballar l’impuls 
de polítiques que afavoreixin el sistema de treball en xarxa i que permetin garantir 
l’equilibri territorial mitjançant la prestació de serveis supramunicipals. Formen part 
d’aquestes polítiques i serveis, els següents:  

 
a) Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari. Aquest servei té per objecte 

prestar una atenció conjunta a les famílies amb problemes de pagament dels 
préstecs hipotecaris dels seus habitatges i garantir una unitat d’actuació i de 
resposta als problemes que plantegen els ciutadans, així com facilitar-los la 
proximitat al servei d’assessorament i de mediació en l’àmbit hipotecari.  
 

b) Polítiques públiques de turisme. Mitjançant l’elaboració, la concertació, l’execució i 
el finançament d’aquestes polítiques es pretén concertar polítiques de col·laboració 
pública-pública i pública-privada per posar en valor tot el potencial del nostre 
territori i generar desenvolupament econòmic que ajudi a generar riquesa a la 
comarca. 

 
c) Consell Consultiu de la Gent Gran. Mitjançant aquest òrgan es garanteix la 

participació del col·lectiu de la gent gran, a través de les entitats i associacions en 
què hi participen, amb la finalitat de millorar-ne el benestar integral del col·lectiu.  
Les seves atribucions són les següents: a) Participar en la definició de les 
necessitats comarcals que facin referència a la gent gran. b) Informar dels 
projectes comarcals que afectin a aquest col·lectiu i que es sotmetin a la 
consideració del Consell Comarcal. c) Elevació de propostes no vinculants al 
Consell Comarcal. 
 

d) Programa d’educació viària. Aquest programa té per objecte el foment de 
conductes cíviques i responsables dels alumnes en matèria d’educació viària. 
 

e) Polítiques d’impuls de l’eficiència energètica i suport a la contractació d’energia 
elèctrica. Aquestes polítiques tenen per objecte la cooperació amb els ens locals 
per a millorar l’eficiència en l’ús de l’energia i donar suport al procés de contractació 
en el marc del mercat liberalitzat d’energia elèctrica. 
 

f) Suport a les agrupacions de defensa forestal. Aquesta acció té per objecte la 
cooperació amb els ens locals per donar suport en matèria de prevenció d’incendis 
forestals a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de la comarca. 
 

g) Suport als serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) i assistència tècnica i 
assessorament en TIC. Aquest servei té per objecte cooperar amb els ens locals 
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mitjançant l'assessorament tècnic per a la millora de la prestació dels serveis 
públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació. 
 

h) L'anàlisi, la valoració i el seguiment dels projectes de cooperació i solidaritat 
internacional, campanyes d'emergència i altres activitats relacionades. 
 

i) Arxiu comarcal. L’arxiu comarcal té per objecte el manteniment, la conservació i la 
difusió del patrimoni documental de la comarca, per tal d’aconseguir que l’arxiu 
sigui una font primària i primordial d’informació per a preservar la memòria 
històrica. 
 

j) Xarxa transició educació treball (TET). Aquesta xarxa té per objecte facilitar una 
transició de qualitat entre els estudis i les primeres ocupacions a les persones 
joves. Les funcions d’aquesta xarxa són les següents:  
 
1) Vetllar per l’equitat en la distribució dels recursos i serveis laborals del territori, 

per tal d’aconseguir la universalitat de l’acompanyament al llarg del procés de 
transició entre l’educació i les primeres ocupacions. 

2) Facilitar la inserció laboral del jovent amb més dificultats, sense excloure altres 
persones amb més oportunitats. 

3) Crear un espai d’intercanvi i de reflexió per a la millora de la pràctica 
professional dels participants. 

4) Promoure la formació professionalitzadora de les persones joves com element 
facilitador de la inserció en el món laboral. 

5) Vetllar per la coherència entre l’oferta formativa, les necessitats de les 
empreses i les competències del jovent. 

6) Implicar i conscienciar el món empresarial de la seva responsabilitat en la 
millora de la convivència i de la cohesió social. 

7) Donar suport als tècnics i les tècniques que assessoren els i les joves de la 
comarca per a facilitar-los aquest procés de transició, a través del treball en 
Xarxa i propiciant l’intercanvi d’experiències. 

 
k) Dinamització del clúster de l’hàbitat al Vallès Oriental. L’objectiu és fomentar la 

competitivitat de les empreses, a través de la cerca de fórmules que permetin a curt 
i mitjà termini generar oportunitats de negoci (projectes col·laboratius i individuals 
d’empreses), cohesió entre empresaris del sector, networking efectiu, generació de 
contactes i cooperació entre empreses i formació. 
 

l) Dinamització i coordinació de la xarxa Lismivo. Aquesta xarxa té per objecte 
impulsar la inserció laboral de les persones amb discapacitat mitjançant el treball 
en xarxa entre les entitats que s’hi dediquen. 

 
2. Mitjançant aquest conveni, l’AJUNTAMENT es compromet a fer una previsió d’accions 

possibles a desenvolupar i a col·laborar en l’execució dels serveis i les polítiques 
públiques supramunicipals del CONSELL COMARCAL. 
 

Quart. Preu i pagament 
 

1. Per a desenvolupar els objectius i l’assoliment de la finalitat d’aquest conveni, 
l’AJUNTAMENT aporta al CONSELL COMARCAL per a l’any 2013 l’import de 
1
_________________ euros.  

                                                
1
 Les aportacions dels ajuntaments de la comarca són les següents:  

 

AJUNTAMENT APORTACIÓ 

Aiguafreda            1.778,89 €  

Bigues i Riells            5.174,65 €  

Caldes de Montbui            5.657,55 €  
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2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL l’import que resulti de l’apartat 

anterior abans del 15 de maig de 2013.  
 

3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el 
que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per raó dels conceptes que preveu aquesta clàusula.  

 
 
Cinquè. Abast 
 
Els compromisos que preveu aquest conveni no suposen cap limitació de la capacitat o de les 
competències de les parts concertants i s’estableixen sens perjudici d’altres relacions 
convencionals formalitzades, quan s’escaigui, al marge d’aquest conveni.  
 

                                                                                                                                          
Campins               963,62 €  

Canovelles            5.906,26 €  

Cànoves i Samalús            1.892,92 €  

Cardedeu            4.982,55 €  

Castellcir            1.214,62 €  

Castellterçol            1.794,79 €  

Figaró-Montmany            1.393,85 €  

Fogars de Montclús            1.223,72 €  

Granera               786,14 €  

Granollers          13.922,18 €  

Gualba            1.765,21 €  

La Garriga            4.650,97 €  

La Llagosta            4.372,73 €  

La Roca del Vallès            4.117,31 €  

L'Ametlla del Vallès            3.926,18 €  

Les Franqueses del Vallès            5.835,50 €  

Lliçà d'Amunt            6.937,96 €  

Lliçà de Vall            4.258,38 €  

Llinars del Vallès            3.668,60 €  

Martorelles            2.464,84 €  

Mollet del Vallès          10.019,19 €  

Montmeló            3.333,45 €  

Montornès del Vallès            4.993,77 €  

Montseny               950,47 €  

Parets del Vallès            5.678,53 €  

Sant Antoni de Vilamajor            3.257,85 €  

Sant Celoni            5.402,53 €  

Sant Esteve de Palautordera            1.904,93 €  

Sant Feliu de Codines            2.656,74 €  

Sant Fost de Campsentelles            3.639,41 €  

Sant Pere de Vilamajor            3.182,66 €  

Sant Quirze Safaja            1.162,67 €  

Santa Eulàlia de Ronçana            3.979,74 €  

Santa Maria de Martorelles            1.261,10 €  

Santa Maria de Palautordera            4.049,17 €  

Tagamanent            1.135,24 €  

Vallgorguina            2.231,02 €  

Vallromanes            1.732,32 €  

Vilalba Sasserra            1.122,81 €  

Vilanova del Vallès            3.349,54 €  
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Sisè. 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 al 31 de desembre de 2013, sens perjudici de l’eficàcia 
temporal que puguin tenir els actes i els instruments específics d’aplicació o 
desplegament que s’estableixin.  
 

2. Així mateix, aquest conveni pot ser objecte d’una única pròrroga d’una durada d’un any 
mitjançant acord exprés de les parts.  
 

Setè.  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 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.  

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

parts. 
 
Vuitè. 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 als ajuntaments de la comarca.”  
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
6. Dictamen d’aprovació del Programa d’actuació comarcal. 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 6 de febrer de 2013, que és el que segueix: 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal ha d’elaborar un programa d’actuació comarcal que ha 

d’incloure els serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme; la manera 
d’acomplir els dits serveis i activitats; els mecanisme de coordinació amb els 
municipis i les comarques limítrofes, i la previsió dels recursos necessaris per a 
finançar les actuacions establerts a l’article 29 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre. 
 

2. El 4 d’octubre de 2011, el Consell d’Alcaldes va decidir endegar un estudi per 
replantejar l’estructura actual dels serveis municipals considerant l’opció de 
mancomunar-los per poder reduir la despesa, millorar l’eficiència i mantenir la 
qualitat. 
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3. El 14 de març de 2012, el Ple va crear la Comissió informativa de caràcter especial 

per a la revisió i la modificació del Programa d’Actuació Comarcal. 
 

4. El 17 d’octubre de 2012, la Comissió informativa de caràcter especial per a la 
revisió i la modificació del Programa d’Actuació Comarcal va aprovar el Programa 
d’Actuació Comarcal. 
 

5. El 24 d’octubre de 2012, el Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental va informar 
favorablement l’aprovació del Programa d’actuació comarcal. 

 
6. El Programa d’actuació comarcal es va sotmetre a informació pública pel termini de 

trenta dies mitjançant la inserció d’anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 6254, de 15 de novembre de 2012 i al Butlletí Oficial de la 
província de 20 de novembre de 2012. 
 

7. El 24 de gener de 2013, 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 del 
Programa d’actuació comarcal, 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 6 de febrer de 2013 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 29 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que el Consell 
Comarcal ha d’elaborar un programa d’actuació comarcal que ha d’incloure els 
serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme; la manera d’acomplir els 
dits serveis i activitats; els mecanisme de coordinació amb els municipis i les 
comarques limítrofes, i la previsió dels recursos necessaris per a finançar les 
actuacions 
 

2. L’article 29.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix un cop elaborat 
el programa i abans d’aprovar-lo, s’ha de sotmetre a informació pública i ha de ser 
informat pel consell d’alcaldes. 

 
3. L’article 29.3 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que el programa 
d’actuació comarcal ha d’ésser aprovat pel Ple del Consell Comarcal per majoria 
absoluta. 
 

4. L’article 14.3 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 aprova el programa d’actuació comarcal. 

 
 
Per això, 
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PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el Programa d’actuació comarcal 2012 – 2016 següent: 
 
EL NOU #PACCCVORIENTAL 

 
+ RENOVACIÓ x SER + ÚTILS 
 
Nous temps. Noves necessitats. Noves actituds. El treball en xarxa pren especial rellevància. Cal 
col·laboració. Cal fer comarca. Cal ser més forts davant uns temps que auguren incerteses i 
dificultats. 
Si el Vallès Oriental vol ser un territori més fort, cal enfortir els llaços intermunicipals. La suma de 
tots beneficia el conjunt. 
El Consell Comarcal vol esdevenir una eina al servei dels ajuntaments i dels agents econòmics i 
socials del territori.  
El model territorial català 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat el 2006, estableix que Catalunya s’organitza en 
vegueries, comarques i municipis. Tanmateix, la recuperació de les vegueries i el seu encaix amb 
els consells comarcals i diputacions ha quedat en suspens. 
L’organització  comarcal de Catalunya, que va ser vigent a la Catalunya republicana del 1936 al 
1939, va tornar a ser recuperada amb rang l’any 1987, amb la creació dels consells comarcals.  
Des d’aleshores, els 41 consells comarcals d’arreu han anat evolucionant en funció de la 
idiosincràsia de cada territori i el paper més o menys destacat  i/o polític que li hagin volgut donar els 
seus governs i també a la utilitat que els ajuntaments n’hagin fet de la seva existència. 
D’altra banda, tampoc podem menystenir la consolidació del sentiment de pertinença a una comarca 
que també s’ha pogut produir, en uns territoris més que en d’altres. Els mitjans de comunicació de 
caire comarcal, sens dubte, han pogut tenir un paper en aquest àmbit. Al Vallès Oriental, 
històricament, hi ha dues capçaleres que abasten tot el territori El 9 Nou i la Revista del Vallès, a les 
quals, més endavant, s’hi han afegit d’altres mitjans digitals i de televisió.  
A això s’hi afegeix, també, l’existència d’altres realitats territorials dins de la pròpia comarca –Baix 
Vallès, Baix Montseny, Vall del Tenes- i fora –la plana de Vic o el Moianès-, que s’han pogut 
consolidar amb més o menys força i que no són incompatibles amb la realitat comarcal, sinó que la 
complementen. 
Fer de la necessitat, virtut 
La situació de crisi amb la conseqüents retallades en els serveis públics imposades arreu, obliga a 
replantejar el paper i la manera de funcionar de les administracions locals, on s’imposa la necessitat 
d’un model cooperatiu, per sobre d’interessos localistes. La necessària redefinició de les 
administracions públiques passa, per tant, per l’excel·lència i la total eficàcia. 
La filosofia 
La necessària redefinició de la manera de funcionar de totes les administracions ha de tenir presents 
aquests principis:  
- Cal recuperar la confiança de la ciutadania envers la política i les administracions. Cal donar 

valor al treball fet amb honestedat i transparència. 
- Cal assegurar la Igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics, que és l’essència de la no 

arbitrarietat. El procediment administratiu, que en moltes ocasions es veu com un obstacle, ha 
de ser una garantia. 

 
El Consell Comarcal, com a administració de segon grau i d’elecció indirecta, ha d’esforçar-se més, 
per tant, a posar en valor la qualitat democràtica de la institució respecte al ciutadà. 
Nous temps. Noves necessitats 
Som al 2012. La crisi econòmica que pateix Europa, l’Estat espanyol i concretament Catalunya, 
obliga a replantejar l’estatus de les diferents administracions, cosa que ningú no hauria imaginat mai. 
La solidaritat i la força que fa la unió començaria per plantejar noves receptes d’actuacions locals, 
que fomentin la concertació, la col·laboració intermunicipal, sumant les potencialitats dels municipis 
de la comarca, si volem esdevenir un territori fort i cohesionat, si volem ser un veritable lobby 
territorial.  
I és aquí on el Consell Comarcal ens hem ofert per coordinar, impulsar, i promoure el treball en 
xarxa, compartint experiències i sumant valors locals, sobretot valor humà, un capital que pot trobar 
una nova motivació treballant i compartint projectes comuns amb la resta d’ajuntaments del territori. 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental som encara una administració jove, amb tot el que això 
comporta: capacitat d’adaptació i visió comarcal de conjunt. 
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El Qüestionari per a la promoció i millora del treball en xarxa (QPMTX) 
Tot aquest context ha coincidit amb la decisió d’aprovar el Programa d’Actuació Comarcal, ja que la 
seva elaboració és preceptiva, segons marca l’article 29 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre. 
D’una banda, el Consell Comarcal té determinades competències atribuïdes per Llei i altres 
actuacions vénen donades per delegació i/o convenis.  
Tanmateix, el context al qual es fa referència en els paràgrafs anteriors, implicava la necessitat de 
saber fins a quin punt els ajuntaments volien iniciar un treball en xarxa més estret del fet fins ara.  
Per això, es va dur a terme una enquesta adreçada als ajuntaments com a fórmula per copsar 
aquesta predisposició.  
Per tal d’aprovar un Programa d’Actuació Comarcal que reflectís les necessitats actuals i futures, 
amb propostes realistes i útils per a la comarca, s’han seguit els passos següents: 
- Octubre 2011. El Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental dóna llum verda a fer un estudi per 

replantejar l’estructura dels serveis municipals: considerar la mancomunació de serveis per 
reduir despesa, millorar l’eficiència i mantenir la qualitat. 
 

- Novembre de 2011. El Ple del Consell Comarcal pren coneixement del contingut del Qüestionari 
per a la promoció i millora del treball en xarxa (QPMTX). El contingut pren com a base el treball 
previ del PAC elaborat la legislatura 2007-2011, que va quedar pendent d’aprovar. 
 

- Desembre de 2011. Tramesa als ajuntaments del qüestionari (QPMTX), amb la finalitat de 
conèixer les necessitats dels ajuntaments i saber què esperen del Consell Comarcal. Aquesta 
enquesta va ser plantejada, no com un fi en si mateix, sinó com l’inici d’una nova forma de 
treballar, ajuntaments i Consell Comarcal, per iniciar noves formes de col·laboració i de treball 
en xarxa. 
 

- Febrer 2012. Termini per rebre respostes dels ajuntaments. 
 

- Abril 2012. Es publiquen les conclusions de l’estudi i es constitueix la Comissió Informativa per a 
la revisió i modificació del Programa d’Actuació Comarcal (CIPAC). Aquesta Comissió insta a 
iniciar treballs per explorar fórmules de treball en xarxa i adaptar el PAC a les noves necessitats. 
El Consell d’Alcaldes també pren coneixement del resultat. 
 

- Maig-juny-juliol 2012. Reunions per àmbits amb els ajuntaments, amb la finalitat d’explorar vies 
de col·laboració d’acord amb les demandes detectades en les respostes dels ajuntaments. 

 
La realitat s’imposa i les reunions amb regidors i/o alcaldes i /o tècnics municipals, així com  la 
situació econòmica del Consell Comarcal i dels ajuntaments, condiciona l’inici de determinats 
serveis, amb la qual cosa s’opta per  ampliar els serveis que ja presta el Consell Comarcal a aquells 
ajuntaments interessats i, a la vegada, explorar noves vies de col·laboració i treball en xarxa en 
aquells àmbits on no representi un increment de l‘estructura comarcal. També es planteja 
l’exploració de vies per compartir personal de les administracions, amb la coordinació del Consell 
Comarcal. 
Concertació política. Lideratge institucional 
La legislatura 2011-2015, el Consell Comarcal ha experimentat un salt qualitatiu pel que fa al 
lideratge polític, ja que el pacte de totes les forces representades en els governs dels ajuntaments 
afavoreix l’aposta per potenciar el paper de la institució. 
Aquesta aposta, però, està condicionada a la capacitat financera del Consell Comarcal i a la voluntat 
dels ajuntaments de compartir i liderar projectes comuns, per sobre d’ambicions localistes, en uns 
moments en què, a més, la delicada situació econòmica de la majoria d’ajuntaments, ha evidenciat 
la impossibilitat de continuar, en molts casos, assumint el cost de serveis impropis que només es 
podran oferir treballant de manera conjunta.  
Davant el context social i econòmic en el qual ens trobem, el Consell Comarcal ha cregut necessari 
elaborar el PAC adaptant una posició anticipativa, mitjançant l’elaboració del QPMTX, com una 
manera d’implicar els ajuntaments en les nostres pròpies decisions  presents i futures i de concretar 
el nostre paper present i futur.  
Tanmateix, la incertesa pel que fa al futur del món local ens ha fet ser molt prudents, però alhora 
decidits, respecte a la posada en marxa de projectes de caire comarcal, absolutament necessaris en 
aquest context. 
Un gran cervell comarcal 
Termes com “treball en xarxa”, “model col·laboratiu”, “cooperació” entre les administracions prenen 
cada dia més força.  
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És aquí on el Consell Comarcal s’ha ofert per ser un òrgan coordinador i impulsor d’aquesta nova 
manera de treballar, en què ajuntaments i Consell Comarcal formen part d’un TOT, que és el Vallès 
Oriental i on, juntament i de la mà de la societat civil (entitats socials, econòmiques i gent particular), 
es poden buscar i trobar noves fórmules per donar valor al nostre territori, sense competències, 
aprofitant la força del municipi veí i ajudant a reforçar les seves mancances amb les nostres 
fortaleses. 
El potencial humà: pensar conjuntament - compartir x evolucionar 
Si el Vallès Oriental vol ser un lobby territorial, cal creure i apostar per la marca Vallès Oriental. 
Existeix un gran potencial en les administracions locals, que és el seu capital humà. La suma dels 
treballadors municipals i del Consell Comarcal conforma una excel·lent xarxa de cervells, que poden 
pensar i treballar al servei de la comarca. Compartir coneixement mirant més enllà del terme 
municipal en benefici del conjunt. 
Aquest coneixement, però, no ha de quedar limitat a l’Administració. És absolutament necessari 
escoltar i acompanyar el potencial de la societat. Per això, es proposen fer sessions periòdiques de 
trobades temàtiques amb representants de diferents sectors, pensades no tant per tractar sobre 
temes concrets –això ja es fa en cada àmbit i en el funcionament quotidià de les diferents àrees del 
Consell- sinó per reflexionar sobre aquells temes que surtin. Proposem fer les trobades presencials, 
la qual cosa no treu que aquests fòrums de reflexions territorials també es donin a la xarxa i es 
promoguin a través de la nova plataforma web. 
Ciutadania + exigent i + participativa: un valor a aprofitar i un repte a assolir 
La crisi econòmica també ha comportat una crisi de desafecció i desconfiança d’una important part 
de la població envers la política. En aquest context, les administracions públiques han de fer tot el 
possible per apropar la feina a la ciutadania i generar eines per incrementar la participació en la 
presa de decisions. El concepte “la gent ja s’expressa a les eleccions”, ara per ara, ha quedat 
obsolet. 
Davant la desconfiança envers “la cosa pública”, moltes vegades per desconeixement i campanyes 
interessades, calen noves fórmules de participació  per tal que la gent pugui fer propostes sobre el 
futur dels serveis públics i les pugui avaluar. Les noves tecnologies fan viable una gran cervell social 
al servei de la comunitat amb absoluta interrelació, de manera que la ciutadania senti el servei públic 
com a seu,  faci propostes i denunciï el mal funcionament en cas que hi sigui. Això pot esdevenir un 
estímul envers el sentit de comunitat, de societat a la qual es pertany. Es pot compartir compromís, 
coneixement i esperança en el nostre Vallès. 
Una societat més compromesa aprofita millor el talent compartit, tant dels  treballadors municipals i 
comarcals, com de l’administració supramunicipal, en un sistema on el feed-back és continu. 
El Consell Comarcal, juntament amb els 43 ajuntaments del Vallès Oriental i la plural i rica societat 
civil, podem formar aquesta xarxa. 
Les noves tecnologies al servei de la #xarxaVor. Comunicació horitzontal 
Totes les actuacions i accions que s’esmenten a continuació, tindran un denominador comú: 
l’aprofitament de la xarxa com a eina interna d’interrelació entre ajuntaments i Consell Comarcal, 
mitjançant el nou web del Consell Comarcal, que també buscarà esdevenir un portal útil d’informació 
i una plataforma de participació que permeti aprofitar el talent col·lectiu del nostre territori. 
Es tracta de compartir informació i oportunitats en benefici del territori. 
PAC 2012-2016 
A l’hora de proposar les línies del Programa d’Actuació Comarcal dels propers anys i el QPMTX 
previ, s’han tingut en compte les variables següents: 

- Creixement demogràfic de la comarca que ha passat de 377.198 habitants l’any 2007 a 
399.000 a gener de 2011.  
- Creixement dispers, parc d’habitatges i tota mena de serveis associats. 
- Transformació de l’estructura productiva. 
- 43 municipis i dues polaritats clares: Granollers i Mollet del Vallès, que concentren prop 
d’un terç de la població. Predomini municipi de caire mitjà i petit-mitjà. 

Municipis 
Total 
municipis  

Total població 
% 
població 
total 

% acumulat 

De < de 100 habitants 1 80 0,02%   
entre 101 i 1.000 habitants 8 4.398 1,10% 1,12% 
Entre 1.001 i 5.000 habitants 11 31.762 7,94% 9,06% 
Entre 5.001 i 10.000 habitants 10 77.460 19,37% 28,43% 
Entre 10.001 i 20.000 habitants 11 173.791 43,46% 71,89% 
Municipis >50.000 habitants 2 112.409 28,11% 100,00% 

Vallès Oriental 43 399.900 100,00%   
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També s’han de tenir presents els principis rectors del Consell Comarcal com a institució: 

 Administració democràtica: garantir els drets fonamentals i els deures a l’empara de la 
Constitució espanyola. 

 Autonomia municipal: dret i deure dels ens locals per desenvolupar les seves competències amb 
responsabilitat i sense ingerències externes, amb l’única subjecció de la legalitat i del control 
jurisdiccional. 

 Cooperació entre administracions: aquesta cooperació s’entén en totes direccions (de dalt cap a 
baix, de baix cap a dalt i horitzontalment) 
I la nostra missió com a institució de caràcter supramunicipal: 

 Promoure i desenvolupar polítiques públiques d’àmbit supramunicipal i comarcal, amb criteris de 
qualitat, que vetllin per la igualtat d’oportunitats i el benestar de les persones. 

 
Aprovem aquest PAC tenint en compte que estem en ple procés de redefinició de les 
administracions locals –diputacions, consells comarcals, mancomunitats, ajuntaments, etc., i les 
seves competències.  
La modificació de la Llei de bases de règim local i l’aprovació de la Llei de governs locals incidirà i 
condicionarà el futur paper del Consell Comarcal i la seva relació amb els ajuntaments. A més, la 
situació financera dels ajuntaments ja està condicionant les seves possibilitats d’assumir 
competències impròpies, la qual cosa fa necessària la col·laboració intermunicipal per mantenir-les, 
racionalitzant actuacions que tinguin en compte no només la visió municipalista dels serveis, sinó 
una visió més orientada a la igualtat d’oportunitats entesa en l’àmbit territorial, en aquest cas, 
comarcal. 
La situació financera de les administracions locals, per tant, també posa sobre la taula la possibilitat 
d’estudiar noves formes d’entendre les estructures de personal dels ajuntaments. En determinats 
àmbits, potser caldrà anar més enllà del seu àmbit d’actuació, que ja no serà exclusivament 
municipalista, per treballar en un territori que superi l’àmbit municipal. 
Les accions descrites a continuació intenten esdevenir propostes realistes i adaptades a la nova 
situació de canvi. I, a la vegada, intentaran valorar les potencialitats resultants de la suma dels 
ajuntaments i el agents del territori. 
Aquest Programa d’Actuació Comarcal reflecteix, per tant, les línies estratègiques ja encetades en el 
mandat anterior i que van quedar pendents de ser aprovades –encara vàlides- adaptades però, a les 
respostes dels ajuntaments recollides en el QPMTX, a les reunions que s’han fet amb els 
ajuntaments per  concretar aquestes respostes, i també a les possibilitats reals de promoure 
aquestes actuacions tenint en compte les dificultats derivades de l’actual situació de crisi.  
Això significa que les línies aquí exposades estan subjectes, en bona part, a les possibilitats 
econòmiques i, per tant, d’estructura de personal del Consell Comarcal. 
7 línies estratègiques – 7 potencialitats comarcals 

L’ordre s’ha fixat en funció de les respostes al QPMTX, tenint en compte la mitjana de valoració 
d’aquelles accions que els ajuntaments han considerat prioritàries o molt prioritàries, i també el % 
dels habitants de la comarca que representen. 
1. Atenció a les persones 

 
Les administracions públiques, fins fa no gaire temps, esmerçaven més esforços en col·lectius més 
“tradicionals”, usuaris quotidians amb els quals treballaven els serveis socials: persones dependents, 
discapacitades, amb un alt risc d’exclusió social, etc.  
Tanmateix, la nova realitat econòmica ha trasbalsat i superat totes les previsions i maneres 
d’enfocar moltes situacions. Això obliga a accelerar els protocols d’actuació, ampliar l’àmbit en què 
s’estava acostumat a atendre i, fins i tot, a modificar fórmules d’atenció, ja que els col·lectius amb 
necessitats s’amplien exponencialment i es diversifiquen.  
És en aquest sentit que les respostes han de ser ràpides i àmplies, però també condicionades per la 
disminució progressiva de les possibilitats de l‘Administració. 
Les polítiques socials: 
El Consell Comarcal té les competències de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials resta de municipis del 
Vallès Oriental. I el Pla d’Actuació Local, aprovat el juliol de 2012, reflecteix les accions que es 
portaran a terme en els propers anys. 
Aquest Pla té afany de constituir-se en l'instrument  de planificació i avaluació que permeti avançar 
conjuntament en la prestació dels serveis socials a la nostra ciutadania, dissenyant  i prioritzant les 
accions a desenvolupar a partir del coneixement  de la realitat.  
La  voluntat del Consell Comarcal és la de treballar en col·laboració amb els municipis,  compartint  i 
posant a l’abast de la resta de municipis les experiències i els aprenentatges propis, com una forma 
d’enriquir i avançar en la definició del model de serveis socials de l’ABSS .  
Actuacions: 
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 Creació del consell supramunicipal de serveis socials, que englobarà tots els àmbits d’actuació 
que des de serveis socials s’ofereixen al territori. Hi seran representats els ens locals, els 
usuaris, les entitats representatives dels interessos ciutadans, empresarials, sindicals i 
professionals, de les dones i de les entitats d’iniciativa social. Permetrà intensificar la 
coordinació entre els diferents agents que actuen sobre l’usuari i també oferirà l’oportunitat de 
reduir costos tant econòmics com personals.  

 Ampliació del Servei d’Ajuda a Domicili a aquells municipis que manifestin la voluntat que el 
Consell Comarcal els presti el servei. El treball en xarxa encetat facilita la gestió conjunta del 
servei i, per tant, redueix els costos conjunts. També preveu la possibilitat d’un coneixement 
compartit, i donar serveis especialitzats amb un alt valor afegit.  

 Elaboració d’un reglament que reguli les prestacions, tant econòmiques com materials, per 
atendre les necessitats socials, així com  el seu procediment de concessió. Es busca, també, 
ampliar i unificar criteris i metodologia sobre la comunicació i difusió de la carta de serveis 
socials. 

 Constituir-se  com a institució col·laboradora d’integració familiar (ICIF), on es promogui 
l’acolliment, es valorin  i preparin famílies acollidores, i se’n faci el seguiment posterior. 

 Ampliació i potenciació dels serveis relacionats amb l’àmbit de la violència masclista i el Servei 
d’Informació i Assessorament a les Dones (SIAD). 

 Treballar per la creació d'una xarxa comarcal per a la prevenció i bons tractes als infants i 
adolescents. 

 Promoure la formació dels professionals dels SSB per a la detecció  de la violència  envers les 
persones grans. 

 Disposar d'una xarxa comarcal per a la prevenció i detecció de situacions d'alt risc social. 
 
L’habitatge: 
La crisi econòmica actual ha creat noves situacions, fins ara mai viscudes, de les quals les 
administracions no poden quedar al marge.  
Davant la generalització dels casos en què moltes famílies no poden fer front al pagament del la 
hipoteca i el conseqüent risc de pèrdua de l’habitatge i exclusió residencial, el Consell Comarcal ha 
apostat per assegurar que cap persona del Vallès Oriental, independentment del municipi on visqui, 
quedi exclosa d’un assessorament informatiu i legal adequat en el tracte amb les entitats financeres, 
davant una situació d’impagament d’hipoteca i les conseqüències que comporta. La pèrdua de 
l’habitatge també existeix en els casos de lloguer. No oblidem que l’habitatge és un dret universal, 
també emparat per la Constitució i l’Estatut. 
Actuacions: 

 Assessorament i intermediació sobre habitatge en diversos àmbits.  

 Conveni amb Ofideute, de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per 
assessorar els ciutadans de la comarca i intercedir entre les famílies i les entitats financeres  
titulars dels préstecs, per arbitrar solucions proporcionades i adaptades  a la capacitat actual de 
pagament dels afectats, que possibilitin el retorn del crèdit, i evitar la pèrdua de l’habitatge; o 
arribar, si no, a la resolució no onerosa del préstec. 

 Conveni amb ClinHab - oficina de la Facultat de Dret,  per cobrir altres casos que no entren en 
la tipologia Ofideute, i en previsió d’ampliar el servei a d’altres àmbits en què pugui ser útil als 
ciutadans que es trobin amb dificultats.  

 Creació d’una oficina comarcal d’habitatge, amb l’objectiu de compartir una borsa de lloguer i/o 
compra comuna a la comarca i, mitjançant la col·laboració amb Generalitat i Diputació, 
canalitzar ajuts, subvencions i informació d’interès a nivelld’àmbit comarcal. 

 Des de la l’Oficina Jove del Vallès Oriental, impulsar també la borsa de lloguer supramunicipal i 
d’assessorament. 

 
 
 
2. Desenvolupament socioeconòmic 

 
El Consell Comarcal vol promoure i desenvolupar accions conjuntes encaminades a generar riquesa 
per al conjunt de la comarca, i més oportunitats, impulsant un creixement econòmic equilibrat on 
participin tots els municipis i se’n beneficiï el territori en conjunt. La igualtat d’oportunitats per a les 
persones passa necessàriament per la igualtat d’oportunitats dels municipis on viuen. 
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Assolir una millora de la competitivitat del nostre territori passa pel treball conjunt dels actors 
implicats, que busqui i creï noves oportunitats de desenvolupament econòmic i una ocupació de 
qualitat.  
 
La realitat és que hi ha manca de projectes estructurants d’escala i dimensió comarcal  i manca de 
tradició per planificar o concertar estratègies a escala comarcal. A més, hi ha una duplicitat 
d’estructures i de serveis entre els diferents ajuntaments que, atesa la situació actual, es poden 
trobar amb personal infrautilitzat i, per tant, desmotivat. I el que també és molt important: continuen 
havent-hi buits en els mapes de prestació de serveis, atomització de les polítiques i dispersió dels 
recursos. 
 
Això comporta un impacte baix de les actuacions i més competència que cooperació entre els 
ajuntaments. Aquesta manca de planificaciócomporta pèrdua d’oportunitats econòmiques. 
 
Les actuacions conjuntes en matèria de promoció econòmica a la comarca busquen una major 
eficiència: cal optimitzar les organitzacions i aprofitar millor els recursos. 
 
La concertació per a una intervenció més estratègica comporta més impacte i més beneficis per al 
conjunt del territori. 
 
Si millorem els serveis de desenvolupament econòmic i treballem conjuntament, podrem garantir 
serveis de qualitat a tots els municipis, concentració de recursos en un context d’escassesa, més 
capacitat de negociació amb tercers, avançar en la cooperació publicoprivada i en la 
coresponsabilitat, impulsar més i millors projectes estratègics, i tenir més influència al conjunt de 
Catalunya. 
 
Això té un nom: la coopetència (cooperació més competència). Cal generar accions conjuntes per 

capturar noves oportunitats. 
 
Es tracta d’un nou model de desenvolupament integral i estructural, que cal que s’obri camí, no 
sense dificultats, en la manera de comprendre i actuar de la promoció econòmica i el foment de 
l’ocupació. 
 
Els projectes que es plantegen passen de manera imprescindible per la incorporació d’agents locals 
públics i privats. 
 
Actuacions: 
 

 Creació d’un centre comarcal de serveis a les empreses, per apropar els serveis avançats a les 
empreses locals. Aquest centre de serveis hauria d’incorporar, sobretot, empreses de sectors 
tecnològicament avançats, sense excloure’n de convencionals que, per la seva activitat, sigui 
interessant d’incorporar-los. 

 Creació d’una oficina d’informació i difusió del territori, que disposi de tota la informació dels 
polígons i dels serveis per oferir-la a aquelles empreses interessades a instal·lar-se a la 
comarca i, sobretot, per fer difusió i promoció de la comarca. Essent més ambiciosos, aquesta 
oficina podria arribar a funcionar com una mena de finestra única. 

 Creació d’una marca territorial com a element per atraure activitat socioeconòmica, per oferir 
una visió de les oportunitats i potencialitats del nostre territori. 

 Creació i desenvolupament d’una imatge conjunta dels polígons de la comarca, per facilitar-hi 
l’accés i la mobilitat, mitjançant la millora de la imatge i la senyalització. 

 Treballar en propostes de mesures per al foment de la responsabilitat social en les pime per 
aconseguir una millora de la qualitat territorial, tant per a les mateixes empreses com per als 
seus ciutadans. 

 Consolidació i aprofundiment de la Xarxa TET (transició escola-treball), per apropar i millorar els 
processos d’inserció sociolaboral dels  joves de la comarca del Vallès Oriental. A la vegada, 
impulsar la relació entre empreses i món educatiu per adequar els estudis a les necessitats reals 
presents i futures. 

 Impuls de la Xarxa Lismi del Vallès Oriental, que dóna suport al desenvolupament de les 
polítiques d'integració social i laboral de les persones amb discapacitat de la comarca. Parlem 
d’un funcionament dels agents implicats a partir de la xarxa i de decisions concertades, per 
assolir una integració plena d’aquestes persones. 
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 Creació d’un espai fix de concertació del sector públic, privat i associatiu per al 
desenvolupament local sostenible, fomentant sectors estratègics per al territori. Es tracta de 
potenciar aquells pols d’atracció que hi ha a la comarca, com el Circuit de Catalunya per al món 
del motor. 

 Impuls d’estratègies per buscar i potenciar nous jaciments d’ocupació, com l’àmbit de la 
dependència o la indústria audiovisual, el sector multimèdia, el mediambiental, l’economia 
verda, els productes de la terra, esportsetc.  

 Impuls de la innovació com a element estratègic. És en aquest àmbit on el Consell Comarcal 
treballa en la implantació del pla d’innovació local, resultat d’una anàlisi en profunditat del teixit 
productiu del territori. Cal introduir elements d’innovació i de recerca en tots els sectors 
econòmics per poder assolir aquells aspectes que ens aportin valor afegit. 

 Continuar impulsant el sector primari, on la qualitat dels productes de la terra pren especial 
protagonisme, en una acció lligada estretament al medi ambient. 

 Foment decidit pel turisme, com a element fonamental en la promoció econòmica del territori. 
 
L’objectiu de les accions comarcals en el sector de l’economia van encaminades a  obtenir un 
desenvolupament comarcal sostenible i equilibrat, que interconnecti, creï sinergies i concreti noves 
propostes d’actuació que busquin la qualitat i l’excel·lència territorial. 
 
Es tracta, doncs, de sumar esforços, de crear i acordar models d’actuació, de compartir eines de 
gestió, de racionalitzar i optimitzar la despesa i els recursos, i de disposar d’informació coordinada, 
la qual cosa necessita un component de generositat i mirada àmplia. 
 
3. Atenció al medi ambient  

 
El terme desenvolupament sostenible integra els objectius de desenvolupament econòmic, justícia 
social i qualitat ambiental.  
 
Les capacitats d’acció col·lectiva no poden donar-se per suposades. Cal una intervenció conscient 
dels ciutadans i dels actors del procés polític, és a dir, una bona governança, que no pot ser 
garantida només pels governs, sinó pel funcionament eficaç de xarxes més o menys 
institucionalitzades d’actors estratègics, les quals han de disposar d’autonomia i agenda estratègica 
pròpies.  
 
El Consell Comarcal es planteja promoure, consolidar i desenvolupar accions coordinades 
encaminades a la protecció del medi ambient i a l’ús eficient dels recursos naturals, així com a un 
desenvolupament sostenible. 
L’article 46 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de vetllar per 
la protecció del medi ambient per mitjà de polítiques públiques basades en el desenvolupament 
sostenible i la solidaritat intergeneracional. Afegeix que les polítiques ambientals s’han de dirigir 
especialment a reduir les diferents formes de contaminació, fixar estàndards i nivells mínims de 
protecció, articular mesures correctives de l’impacte ambiental, utilitzar racionalment els recursos 
naturals, prevenir i controlar l’erosió i les activitats que alteren el règim atmosfèric i climàtic, i 
respectar els principis de preservació del medi. 
 
La Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental d’activitats, estableix el sistema d’intervenció 
ambiental a Catalunya orientat a garantir que les activitats s’exerceixin amb les mesures adequades 
de prevenció i reducció de la contaminació en el medi, incloses l’atmosfera, l’aigua i el sòl. Alhora, 
aquesta Llei s’ha d’ajustar als requisits que facilitin els tràmits (simplificació administrativa) a què 
obliga l’ordenament jurídic de la Unió Europea.  
 
Per tal de donar suficiència tècnica i jurídica als municipis, bo i respectant la seva autonomia, la Llei 
estableix les competències dels consells comarcals pel que fa a l’avaluació ambiental de les 
sol·licituds i els expedients de llicència ambiental i la formulació dels informes ambientals integrats. 
 
En la prestació d’aquest servei volem atendre principalment els principis de seguretat jurídica, per no 
vulnerar els interessos de les persones administrades ni dels ajuntaments; de coordinació 
interadministrativa, per simplificar i coordinar els diferents vessants de la intervenció sobre les 
activitats, i d’agilitat administrativa. 
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En aquest sentit, el Consell Comarcal vol compartir actuacions conjuntes amb els ajuntaments del 
territori, que permetin fer polítiques amb criteris uniformes i, a la vegada, estalviar recursos 
desenvolupant polítiques de manera conjunta. 
 
- Creació d’un servei d’assessorament, inspecció i control ambiental: que ofereixi serveis com: 

inspecció d’activitats, avaluació acústica, assessorament en activitats ramaderes, etc. El termini 
d’establiment podria ser gairebé immediat pel que fa a les inspeccions. Quant als controls, 
s’estima un període de 3 mesos necessari per dotar-se de procediments i protocols. Així mateix, 
es podria implantar un servei d’avaluació acústica tot i que, en aquest cas, el període 
d’establiment podria ser de 4 mesos. 
 

- Creació de l’oficina de l’energia, que informi sobre l’eficiència energètica i les energies 
renovables, l’estalvi de l’aigua, el canvi climàtic i l’edificació ambientalment eficient. Dins 
d’aquest àmbit es poden dur a terme estudis de millora de l’eficiència energètica, la contractació 
de subministraments o el manteniment d’enllumenat. Les actuacions de contractació de serveis 
requeririen un període mínim de 6 mesos per a la recollida d’informació dels ajuntaments i per al 
procés de contractació. 
 

- Ampliació del servei referent a la xarxa de camins, amb projectes treballats conjuntament i, 
sobretot, plantejant la contractació agregada per estalviar costos. Les actuacions de 
contractació de serveis requeririen un període mínim de 6 mesos per a la recollida d’informació 
dels ajuntaments i per al procés de contractació. 
 

- Suport a les ADF: El Consell Comarcal col·labora amb la Diputació de Barcelona i la Federació 
d’ADF del Vallès Oriental, per la qual cosa es podria reforçar el suport que actualment ja presta. 

 
4. Especialització i optimització de la xarxa comarcal de serveis  

 
El Consell Comarcal té l’objectiu de promoure la prestació de serveis especialitzats, actuant com a 
assessor dels municipis en aquells àmbits que es sol·liciti o a iniciativa pròpia. 
A la nostra comarca hi ha molts municipis mitjans i petits amb una escassa capacitat econòmica i de 
gestió per al compliment dels serveis mínims.  
A part de la dificultat de donar resposta als serveis mínims obligatoris, encara es fa més difícil 
implantar aquells altres serveis, que no sent obligatoris, són reclamats avui dia per la ciutadania. 
A les dificultats econòmiques, hem d’afegir-hi la creixent complexitat en la prestació dels serveis, 
conseqüència tant de l’especialització en els diferents àmbits d’actuació com de l’increment de 
noves demandes i nous drets reconeguts a la ciutadania. 
Alguns exemples poden ser els serveis per atendre competències municipals en matèria d’inspecció 
i control d’activitats i les mesures per facilitar l’activitat econòmica i de simplificació administrativa, 
que exigeixen un canvi en el sistema d’intervenció, molt centrat en la prevenció, mitjançant un 
sistema de llicències i permisos previs a l’exercici de l’activitat, però amb poca tradició i moltes 
mancances pel que fa als controls preceptius.  
 
Això es veu augmentat pel fet que, ara, el sistema d’inspecció i de control esdevé clau perquè els 
ajuntaments puguin atendre les competències de protecció del medi ambient sense obstaculitzar el 
desenvolupament de l’activitat econòmica, ja que les activitats de baixa o moderada incidència 
ambiental, que són la majoria, queden sotmeses a un règim de simple comunicació, sota la 
responsabilitat de les persones titulars i tècniques de l’activitat.  
 
Aquesta nova situació ha esdevingut un repte per a l’Administració i molt especialment per als 
ajuntaments, per la qual cosa creiem oportú poder assistir-los en aquests controls i inspeccions 
aprofitant l’experiència acumulada en l’avaluació ambiental d’activitats i de les actuacions de control, 
gràcies al funcionament de l’òrgan ambiental del Consell Comarcal durant els últims anys. 
 
La distribució territorial existent no ha de ser un handicap o un fre al desenvolupament social i 
econòmic del territori. Cal disposar d’un instrument d’equilibri per aconseguir una igualtat 
d’oportunitats de desenvolupament en tots i cadascun dels punts del territori i una igualtat 
d’oportunitats per als seus habitants, amb independència d’on visquin. 
El Consell Comarcal ha de tenir un paper important a l’hora d’assessorar els municipis perquè 
puguin donar respostes adequades en el moment oportú. La informació acumulada i generada així 
com l’experiència al llarg dels anys, ens ha de permetre innovar i especialitzar en allò que els 
municipis no puguin assolir. Es tracta d’oferir serveis especialitzats i a mida. 
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Cal reforçar el caràcter de la institució com a ens local d’àmbit supramunicipal i fomentar l’exercici de 
les competències comarcals d’assessorament i suport a aquells municipis que ho necessitin, així 
com facilitar que la comarca pugui prestar serveis municipals quan el municipi no ho pugui fer, no ho 
pugui gestionar o quan no sigui prou eficient que ho faci. 
El Consell Comarcal s’ha de convertir en un nucli important de suport als municipis, sobretot amb la 
finalitat d’assessorar, prestar serveis i donar assistència jurídica, econòmica i tècnica a aquells que 
ho requereixin. 
Cal aprofitar i generar economies d’escala del nostre territori així com optimitzar els recursos 
existents i aprofitar les sinergies i l’impuls d’una visió comuna, per desenvolupar models de gestió 
que garanteixin més eficàcia i eficiència en la gestió pública local.  
 
Actuacions: 
 

 Creació d’una oficina tècnica comarcal (OTC), que ofereixi serveis tècnics als ajuntaments, com 
poden ser els àmbits de l’enginyeria, obres municipals, cartes de paisatge, assessorament i 
elaboració de plans de mobilitat. En aquest sentit, es pot fer en qualsevol moment una ampliació 
del servei d’assistència tècnica de medi ambient i enginyeria per a aquells ajuntaments que ho 
demanin (actualment es presta a 9 ajuntaments). També s’està en disposició d’ampliar el servei 
d’assistència tècnica d’arquitectura tècnica i habitatge per a aquells ajuntaments que ho 
demanin i establir un nou servei d’assistència tècnica d’arquitectura, en cas que hi hagi un 
mínim d’ajuntaments que ho sol·licitin. Pel que fa a serveis nous, en l’actual situació d’aturada 
de les inversions, el potencial del servei pot ser menor. Si fos el cas, el Consell Comarcal 
s’hauria de dotar dels recursos necessaris per dur-lo a terme en els àmbits que es considerés 
necessari: projectes d’obres municipals, documents tècnics de planejament, documents tècnics 
de mobilitat, cartes de paisatge, plecs de condicions tècniques, etc. S’estima que el període 
d’establiment del servei seria de 6 mesos. 

 Oficina Comarcal d’Habitatge: Actualment s’ofereix el servei d’ajuts de rehabilitació, cèdules 
d’habitabilitat i assessorament.  Es poden explorar altres serveis de borsa de lloguer i/o compra 
o borsa social i/o compra. El finançament pot ser una dificultat tenint en compte que són serveis 
destinats a la ciutadania i que els ajuts de la Generalitat no són suficients. Dintre d’aquesta 
oficina, s’inclou el servei d’assessorament i acompanyament per a persones amb dificultats per 
mantenir el seu habitatge. 

 Acreditacions d’entitats socials, per aconseguir una prestació de serveis de les entitats 
homogènia i equiparable a partir d’una oferta de formació comuna i establir barems de 
funcionament. 

 Creació d’un punt d’informació sobre tràmits administratius que faciliti als municipis, ciutadans i 
empreses les informacions necessàries per dur a terme qualsevol tràmit administratiu. Així 
mateix també s’ajudarà a gestionar aquestes autoritzacions. Per tant, parlem de la incorporació 
de la finestra única. 

 Mitjançant les xarxes ja creades (joventut, disminuïts, infància, on tenen cabuda tots els agents 
públics i privats) continuarem copsant les opinions que ens permetin consensuar punts de vista 
per defensar els nostres interessos, com a territori, en els fòrums on es prenen les decisions i, a 
partir de la generació d’aquestes xarxes formals, obtenir una visió conjunta que posteriorment 
s’elevi a les instàncies oportunes. 

 En l’àmbit de la cultura, els ajuntaments es mostren interessats a potenciar, de manera 
conjunta, els grups musicals, teatrals i entitats culturals de la comarca. Es tracta de “compartir 
talent”. El Consell pot fer de dinamitzador i, fins i tot, s’ha plantejat la idea de finançar de manera 
conjunta nous serveis en aquest àmbit. 

 Els equips de joventut dels ajuntaments i del Consell Comarcal poden també compartir i 
proposar actuacions de manera conjunta, sobretot centrades en la formació, l’ocupació i 
l’habitatge. 

 La majoria d’ajuntaments s’han mostrat interessats en la possibilitat d’efectuar compres de 
material i/o serveis de manera agregada. El suport a la contractació elèctrica i de telefonia és 
una de les vies per les quals s’opta. 

 
5. Millora contínua i excel·lència 

 
Les administracions públiques, en l’esforç per complir els seus objectius i per adaptar la seva 
capacitat de resposta a les demandes i les expectatives de la ciutadania, han dissenyat diverses 
estratègies de millora basades en polítiques de qualitat.  
Les actuacions de millora de les administracions públiques se centren prioritàriament en tres àmbits, 
simultàniament: 
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 L’eficiència dels processos 

 La interacció amb les persones usuàries dels serveis, que comporta un reforçament dels valors 
de transparència, participació i accessibilitat. 

 La millora contínua i innovació 
 
El primer objectiu és treballar d’una manera determinada sota el principi de la qualitat, tenint en 
compte que la nostra finalitat última és servir les persones. Volem dur a terme un pla de 
modernització de la nostra institució i contribuir a què també ho facin els ajuntaments. Tots els 
esforços del Consell s’han de centrar a oferir un servei de qualitat, eficaç i transparent. La nostra fita 
és aconseguir una administració al servei del ciutadà. 
La incorporació de l’Administració pública en la societat de la informació consolida les nostres 
institucions i les han de fer més modernes i dinàmiques davant els canvis actuals.  
Actuacions: 

 Implementació de la seu virtual i l’administració electrònica: s’aconsegueix eliminar els 
conceptes espai i temps. Per poder-ho  fer, cal tenir un sistema que acrediti la signatura i 
disposar d’una infraestructura que faciliti l’accés (oficina virtual, web, telèfon d’atenció 
personal..). Alhora, vetllarem perquè no es produeixi una fractura digital pel que fa a aquella part 
de la ciutadania que no pot accedir o no coneix el funcionament de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. També cal tenir present el col·lectiu de persones amb discapacitat 
per poder facilitar tots els mitjans que en garanteixin l‘accessibilitat. 

 Oferirem un servei d’assessorament en la modernització de les estructures municipals, que 
estudiï els processos interns i tregui el major rendiment possible a les estructures tècniques dels 
ajuntaments. 

 El nou web del Consell Comarcal també haurà d’esdevenir una plataforma restringida per 
intercanviar informació entre els professionals dels ajuntaments, entesa com una eina del treball 
en xarxa.  

 
6. Detecció de necessitats  

 
Per a un millor desenvolupament del territori, cal una visió integradora de tots els elements en joc.  
 
El fet de no haver treballat d’aquesta manera durant aquests anys, ha generat moltes disfuncions en 
els processos de planificació territorial. Cal, per tant, una major implicació de tots els agents del 
territori per pensar i treballar de manera coordinada la planificació de la comarca que volem.  
 
La proposta és clara: saber on som ajuda a saber on volem anar. I fer-ho pensant en la globalitat del 
territori.  
 
És per això que la realització d’anàlisis continuades és necessària per pensar i decidir. Aquestes 
anàlisis es farien en estreta col·laboració amb entitats que disposen del coneixement d’una manera 
àmplia, com ara:  universitats,  centres d’estudis, fundacions, arxius, biblioteques, i d’altres.  
 
Cal treball conjunt i de col·laboració que ens permeti assolir el màxim coneixement sobre la nostra 
realitat. Aquest fet ens permetrà actuar correctament amb propostes realistes i assumibles. 
 
Es tracta, per tant, de promoure i desenvolupar anàlisis periòdiques de la nostra comarca a partir del 
recull d’informació existent o d’elaboració pròpia (s’inclou també la de consultores i professionals 
externs), per tal de tenir un coneixement exhaustiu de la realitat i poder valorar en quins àmbits cal 
incidir a curt, mitjà i llarg termini. Es recull informació demogràfica, sociològica, econòmica,  i també 
de caràcter qualitatiu a partir de qüestionaris i entrevistes. 
 
L’objectiu perseguit és obtenir anàlisis fetes des del Vallès Oriental i no amb la visió d’altres àmbits 
territorials. Establirem una metodologia de treball i d’anàlisi que ens serveixi d’eina de planificació de 
polítiques públiques. 
Aquesta detecció i planificació ens permetrà, a la vegada, alimentar els espais de concertació en els 
quals es prenguin les decisions d’acord amb la informació disponible.  
Volem assolir una bona planificació que en permeti definir les polítiques públiques més adequades 
per donar resposta a les necessitats de la ciutadania.  
Actuacions:  
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 Creació d’un centre d’estudis comarcal, que permeti obtenir informacions per poder prendre les 
decisions de la manera més rigorosa possible. Es faran diagnosis de la comarca, globals o 
sectorials, a proposta dels mateixos ajuntaments o d’altres agents econòmics i socials. 

 
7.  Participació en la presa de decisions sobre el territori 

 
El fet que el Consell Comarcal sigui una administració de segon nivell, ens permet actuar com a 
“cervell estratègic” del territori.  
En la posada en escena i explicació del QPMTX, incidim que el Consell vol ser el catalitzador de les 
potencialitats de la comarca, entesa com la suma de tots els seus protagonistes, amb una clara 
voluntat d’ajuntar les potencialitats dels ajuntaments, dels seus treballadors i representants polítics.  
La realització del QPMTX ha significat l’inici d’aquesta nova entesa i la nostra clara voluntat 
d’esdevenir la “suma de cervells” del Vallès Oriental, una suma que signifiqui un benefici per al 
conjunt del territori, entès en la seva globalitat i amb les seves especificitats. 
A més de sumar el potencial de les institucions publiques, creiem que és necessari incorporar els 
denominats “agents estratègics”, que solen ser entitats, empreses, associacions, individus… amb 
elevat grau d’influència.  
La funció del Consell Comarcal, en aquest procés, és la d’articular les sensibilitats existents i fer una 
proposta que satisfaci totes les parts involucrades. L’objectiu: promoure la concertació entre els 
agents públics i/o privats. 
En aquest sentit el Consell Comarcal s’ofereix, al costat dels ajuntaments, a tenir un paper 
vertebrador del lideratge polític dels municipis, enfortint la seva autoritat per esdevenir un col·lectiu 
amb influència, per incidir en els àmbits on es prenen les decisions sobre els temes que afecten el 
nostre territori, per tal de generar un discurs i una manera de pensar i actuar global del territori del 
Vallès Oriental.  
Aquest fet aporta força i solidesa al territori i a tot allò que es vulgui dur a terme conjuntament. 
Actuacions: 
Creació d’una oficina comarcal de serveis, on es recullin propostes, queixes i suggeriments dels 
ajuntaments, empreses i entitats sobre empreses proveïdores de serveis. A la vegada, a part de 
recollir les aportacions dels municipis, caldrà vehicular-les  cap als nuclis de decisió que permetin 
incidir en una millora substancial d’aquests serveis.” 
 

2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
7. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació del servei d'assistència jurídica amb l’Ajuntament de Lliçà de Vall 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 6 de febrer de 2013, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 

1. El 2 de gener de 2013, registre d’entrada del Consell Comarcal número 18, 
L’Ajuntament de Lliçà de Vall ha sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
que li sigui prestada assistència jurídica consistent en l’assessorament en 
l’elaboració de les bases tècniques i administratives del servei de recollida 
d’escombraries mitjançant el sistema de recollida de porta a porta d’orgànica, amb 
a la corresponent periodicitat, així com el rebuig.   
 

2. 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. 
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3. Així doncs, es proposa la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 

de Lliçà de Vall per a la prestació del servei d’assistència jurídica en els termes 
assenyalats. 

 
4. El 6 de febrer de 2013 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 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. 
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Lliça de Vall per a la prestació del servei d’assistència jurídica d’acord amb el 
redactat següent: 

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Andreu Carreras Puigdelliura, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Lliçà de Vall, assistit per la secretària de la corporació, senyora Eloisa González Flores.  
 
 

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 Lliçà de Vall, 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 

 
 

MANIFESTEN 
 
 

I. Que l’Ajuntament de Lliçà de Vall, en endavant l’AJUNTAMENT, ha sol·licitat requereix 
d’assistència en aspectes jurídics relacionats amb la redacció d’uns plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques 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 
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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 
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 les funcions següents: 

 
a) Assessorar l’AJUNTAMENT en el procediment de licitació per a la contractació del 

servei municipal de recollida d’escombraries mitjançant el sistema de recollida de 
porta a porta d’orgànica, amb a la corresponent periodicitat, i del rebuig. 
 

b) Elaborar i redactar els plecs que han d’integrar l’expedient de contractació del 
servei municipal de recollida d’escombraries mitjançant el sistema de recollida de 
porta a porta d’orgànica, amb a la corresponent periodicitat, i del rebuig.  
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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. 
 

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: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades necessaris per a 

complir satisfactòriament les funcions assistencials acordades. 
 

2. 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.  
 

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

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

Quart. Règim econòmic 
 
1. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL la quantitat de dos mil cinc-cents 

euros (2.500 €) per a l’assistència jurídica objecte d’aquest conveni no més enllà del 22 
de març de 2013.  
 

2. 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. 
 

3. 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 
 
Aquest conveni estén els seus efectes des de la seva formalització fins al compliment de 
les obligacions que s’hi preveuen en el mateix. 
 
Sisè.  Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
  

a) L’acord entre les parts. 
b) La denúncia unilateral del conveni  
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 de les obligacions objecte del conveni. 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol 

de les parts. 
 

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

 
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 Lliçà de Vall.” 
 
El senyor Jordi Manils i Tavío s’incorpora a la sessió.  
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 28 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
8. Dictamen d’aprovació de la modificació dels estatuts de l’Associació 

organitzativa en l’àmbit territorial del Circuit de Velocitat de Catalunya. 
  
Llegit el dictamen de la Presidència, de 6 de febrer de 2013, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 de març de 2011, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments 

de Montmeló, Granollers i Parets del Vallès vam formalitzar un conveni que tenia 
per objecte expressar la voluntat de constituir mitjançant la fórmula jurídica que 
resulti més adient, una organització associativa local amb l’objectiu d’establir i 
coordinar les actuacions d’abast municipal en l’àmbit territorial del circuit de 
Catalunya.  
 
Analitzades les possibilitats, s'optà, d'acord amb l'article 133 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, la disposició addicional cinquena de la llei 7/85, reguladora de les 
Bases de Règim Local i el Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim 
de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya, per la creació de 
l’Associació de Municipis Parc Territorial del Circuit 

 
2. El 15 de febrer de 2012, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar 

la creació de  l’Associació de Municipis Parc Territorial del Circuit juntament amb 
els ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès per a establir i 
coordinar les actuacions d’abast municipal en l’àmbit territorial del Circuit de 
velocitat de Catalunya. Així mateix, s’aprovaren inicialment els Estatuts que 
regirien l’Associació de Municipis Parc Territorial del Circuit. 
 
Abans de l’aprovació inicial dels Estatuts, els serveis jurídics del Consell Comarcal 
consideraren i així ho transmeteren, que calia precisar o matisar el seu contingut 
en alguns aspectes. Finalment aquestes consideracions no foren tingudes en 
compte.  
 

3. Els estatuts de l’Associació foren publicats en el BOPB de 30 d’abril de 2012 un 
cop van ser aprovats per tots els ens que en formen part.  
 

4. El 3 de desembre de 2012, registre d’entrada 5.997, l’Ajuntament de Montmeló ens 
notifica l’acord de Ple de 27 de novembre de 2012 que acorda modificar els 
estatuts que regiran l’associació. En els antecedents de l’acord consta que el 22 
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d’octubre de 2012 es van trametre els estatuts i els certificats d’aprovació de la 
constitució i dels estatuts de tots els ens a la Direcció General d’Administració 
Local per tal que, d’acord amb els articles 135 i següents del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, s’inscriguessin en el Registre especial d’associacions. En 
resposta a aquesta sol·licitud, el 7 de novembre de 2012, número de registre de 
l’Ajuntament de Montmeló 3127, va tenir entrada escrit de la subdirectora general 
d’Estudis i Coordinació de la Direcció General d’Administració Local en el qual es 
formulaven algunes observacions en relació amb els estatuts aprovats.  
 

5. El 5 de desembre de 2012, registre d’entrada 6.066, l’Ajuntament de Granollers 
ens notifica l’acord de Ple de 27 de novembre de 2012 que acorda modificar els 
estatuts de l’Associació, d’acord amb l’informe de la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de 
la Generalitat de Catalunya.   
 
En els antecedents d’aquest acord notificat, s’hi fa constar que el 5 de novembre 
de 2012, la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya va comunicar que s’havien 
d’introduir les següents esmentes i correccions als estatuts aprovats:  
 
“En relació amb la sol·licitud d’inscripció de l’Associació de Municipis Parc Territorial del 
Circui, us comunico el següent:  
 
...2. Pel que fa als estatuts aprovats, cal advertir que , tal i com estableix l’article 8 del 
Decret 110/1996, han de regular, com a mínim, els aspectes següents:  

 
a) Denominació de l’Associació 
b) domicili 
c) determinació de les finalitats 
d) òrgans de govern, que han de ser representatius dels ens associats 
e) règim de funcionament i el sistema d’adopció d’acords 
f) procediment d’admissió de nous associats i de la pèrdua de la condició de membre 
g) drets i deures dels membres associats  
h) règim econòmic 
 
En els cas dels estatuts presentats, manquen els apartats f) i g) dels aspectes mínims que 
han de contenir, encara que sigui per referència a les previsions legals on es precisen els 
drets i deures, règim sancionador i procediment d’admissió de nous associats (o la 
impossibilitat d’incorporar nous membres, si per la finalitat especial de l’Associació 
l’ampliació no és possible).  
 
Entre els aspectes que es regulen, cal fer algunes observacions:  
 
- la clàusula 11 estableix que les atribucions de la presidència són delegables, llevat de 

les previstes a les lletres c) representar de manera judicial i extrajudicial l’Associació) i 
g) (qualsevol altre que li vingui assignada pel Consell Territorial General). En aquest 
segon cas, cal entendre que es tracta d’un error de transcripció, atès que el més 
correcte fóra que s’establís com indelegable (per ser-ho) l’atribució prevista a la lletra f) 
(formar l’ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i aixecar les sessions del 
Consell Territorial General), sens perjudici que el president pugui ser substituït en els 
casos previstos a la normativa vigent, tal com també es preveu als Estatuts (apartat 2 
de la mateixa clàusula 11). 
 

- pel que fa a l’adopció d’acords la clàusula 19 determina que “serà necessari el vot 
favorable de tres quartes parts dels associats per adoptar...., entre d’altres... la 
federació o fusió amb altres associacions així com l’escissió o transformació de 
l’Associació” i la clàusula 22.2 es preveu que “mitjançant acord amb el vot favorable de 
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dues terceres parts dels associats, l’Associació podrà procedir a la seva fusió amb una 
altra associació, escissió i/o transformació..” Caldria, per tant, posar d’acord ambdues 
clàusules pel que fa al quòrum per a l’adopció vàlida d’aquests tipus d’acords.  

 
En qualsevol cas, cal tenir present que els acords que adoptin internament els òrgans de 
cada membre associat hauran de respectar (es reflecteixi o no als Estatuts) el quòrum de la 
majoria absoluta de membres de dret del plenari de l’entitat local corresponent.  
 
A la clàusula 23.2, on s’estableix que l’Associació es pot dissoldre per... “b) baixa dels 
associats ...” s’hauria d’especificar que aquesta baixa comporti la impossibilitat de dura a 
terme les finalitats de l’Associació o bé quan es tracti d’una baixa total dels membres 
associats.” 

 
6. El 17 de desembre de 2012, registre d’entrada 6.220, l’Ajuntament de Parets del 

Vallès ens notifica, així mateix, l’acord de modificació dels estatuts de l’Associació. 
 

7. Pels motius esmentats esdevé necessari modificar els estatuts de l’Associació de 
Municipis Parc Territorial del Circuit aprovats el 15 de febrer de 2012 pel Ple del 
Consell Comarcal,  en el sentit de l’informe de la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 
de Catalunya.  

 
8. El 6 de febrer de 2013 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, pel que fa a les competències de la 
comarca.  

 
2. L’article 133 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, preveu que els ens locals es poden 
associar en organitzacions per a protegir i promoure llurs interessos comuns. L’acord 
de creació ha de ser adoptat pels ens locals interessats i ha de comportar l’aprovació 
dels estatuts pels quals s’ha de regir l’associació. 

 
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 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 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril estableix que és necessari l’informe 
previ del secretari per adoptar els acords relatius a matèries per a les quals la llei 
exigeixi un quòrum de votació especial. En aquest sentit, el secretari accidental de la 
corporació ha emès l’informe preceptiu que consta a l’expedient. 

 
 

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
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1. Modificar inicialment els Estatuts que regiran l’Associació de Municipis Parc 

Territorial del Circuit, d’acord amb el redactat següent: 
 

“ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT  

 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.  

 
Clàusula 1. Constitució i denominació de l'Associació naturalesa i personalitat jurídica. 
 
Amb la denominació Associació de Municipis Parc Territorial del Circuit, els Ajuntaments de 
Granollers, Montmeló, Parets del Vallès i el Consell Comarcal, constitueixen una Associació d'ens 
locals a l'empara del que preveu la disposició addicional cinquena de la llei 7/85 Reguladora de les 
Bases de Règim Local, els articles 133 i següents del D.L. 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 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 
especial del Departament de Governació i Relacions Institucionals.  
(Ordre GAP/254/2007 d'11 de juliol)  
 
L'Associació és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, integrada voluntàriament pels municipis 
de  Granollers, Montmeló, Parets del Vallès i el Consell Comarcal.  
 
L'àmbit territorial de l'Associació és el territori dels municipis que son membres de l'Associació.  
 
Clàusula 2. Seu social. 
 
El domicili de l'Associació serà la seu de l'Ajuntament de Montmeló, a la Plaça de la Vila, núm. 1 i on 
s'ubicarà i es guardaran els llibres d'actes i de les resolucions que es dicten.  
 
La presidència de l'Associació podrà disposar que les sessions dels òrgans col·legiats es celebrin a la 
seu de l'Associació o en altre dependència dels Ajuntaments que en formen part o a la seu del 
Consell Comarcal.  
 
Clàusula 3. Duració de l'Associació. 
 
L'Associació tindrà una durada indefinida.  
 
Clàusula 4. Objectiu i finalitats de l'Associació. 
 
1. Establir un anàlisi conjunta de l'estat urbanístic de l'àmbit, de les infraestructures del Circuit de 

velocitat de Catalunya, vist des de la doble perceptiva municipal i territorial i contrastar les 
demandes noves del programa del Circuit, com instal·lació superespecialitzada, amb les dels 
municipis dels que forma part, des d'una òptica d'ordenació integral del territori. 

  
2.  Detectar les potencialitats de l'entorn del Circuit de velocitat de Catalunya mitjançant l'anàlisi de  

noves oportunitats (culturals, hoteleres, infraestructures, paisatgístiques, ambientals) a part de 
les econòmiques i esportives. 

  
3.  Proposar la programació i ubicació territorial del dimensionat real de la demanda de nous espais 

i àmbits per al funcionament integral del Circuit i el territori considerant els següents factors:  
 
- d'especificitat respecte el programa estricte del Circuit de velocitat de Catalunya.  
- de compatibilitat entre el programa  del Circuit de velocitat de Catalunya i altres programes 

dels municipis.  
-  de gestió conjunta del programa territorial pels municipis, les administracions 

supramunicipals i el propi ens del Circuit.  
- de vinculacions mediambientals del territori ordenat. 

 
4.  Coordinar les determinacions dels planejaments municipals sobre el Circuit i el seu entorn amb 

un marc d'ordenació amb criteris homogenis i coherents, tant pel que fa a les opcions d'ordenació 
territorial, com als projectes d'escala intermèdia, a les normes urbanístiques i a les diverses 
ordenances que regulin les condicions de l'edificació, l'ambient, els usos i les activitats. 

  
5. Impulsar la creació de Consells de Participació Sectorial en el si de l'Associació per tal de facilitar 
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la participació dels agents econòmics-socials, culturals, esportius, amb la finalitat d'integrar la 
participació ciutadana i llurs associacions en els assumptes de l'Associació.  

 
Clàusula 5. Règim jurídic aplicable a l'Associació. 
 
El règim jurídic aplicable a l'Associació és el previst als presents estatuts, els articles 133 i següents 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Decret 110 de 2 d'abril de 1996 
(DOGC núm. 2192) i en els aspectes no fixats per aquesta normativa per la de règim local i per la 
legislació general sobre associacions.  
 
Els actes de l'Associació no poden vincular ni condicionar actes i acords dels òrgans dels ens que la 
integren en l'àmbit de les activitats, les funcions i els serveis de la competència d'aquells.  
 
Les actuacions administratives que efectuï l'Associació en tot allò no previst en els presents estatuts 
es regirà per les prescripcions contingudes a la normativa de règim local aplicable als ens locals de 
Catalunya.  
 
La contractació d'obres, subministres i serveis, s'ha d'adaptar a la Llei de Contractes del Servei 
Públic.  
 
TITOL II. MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ 

 
Clàusula 6.  MEMBRES 
 
Els membres de l’Associació seran l'Ajuntament de Granollers, Montmeló, Parets del Vallès i el 
Consell Comarcal. 

  
Poden optar a ser membres de l’Associació els ens locals relacionats amb els objectius i finalitats de 
l'associació.  Els ens locals poden sol·licitar per escrit la seva admissió a l’Associació.  La sol·licitud 
ha d’anar acompanyada per l'aval de dos membres de l’Associació. 
 
L’admissió s’aprova per majoria de dos terços dels membres del Comitè Territorial General de 
l’Associació assistents a la reunió. 
 
Clàusula 7. Drets dels socis 
 
1. Els membres del Consell Territorial General de  l’Associació tenen dret a: 

 
a) Assistir al Consell Territorial General personalment o representats, intervenir-hi i exercir el dret a 

vot. La representació es confereix per escrit i és específica per a cada sessió.  
b)  Ésser informats, un cop convocat el Consell Territorial General i amb prou antelació, dels 

assumptes que s’hagi previst de tractar-hi i rebre’n informació verbal durant la reunió. 
c)  Elegir els membres dels òrgans de govern i ésser elegibles.  
d)  Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. 
e)  Sol·licitar i obtenir informació sobre l’administració i la gestió de l’Associació, sobre el nombre 

d’altes i baixes d’associats, a ser informats sobre l’estat de comptes i consultar els ll ibres de 
l’Associació. 

f)  Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i en les activitats de l’Associació, d’acord amb 
les normes legals i estatutàries.  

g)  Assistir, els seus representants, a tots els actes que organitzi l’Associació, així com formar part 
de les comissions que es creïn. 

h)  Rebre informació de les activitats socials i, en general, participar en la vida associativa en la 
forma que reglamentàriament es determini. 

i)  Exposar al Consell Territorial General 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. 

j)  Presentar propostes al Consell Territorial General, dins del termini que a l’efecte s’estableixi. 
k)  Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 
l)  Posseir un exemplar dels estatuts i dels Reglaments que s’elaborin. 
 
2. Els representants dels associats a l’entitat tenen el ple exercici de tots els drets que corresponen 

estatutàriament o reglamentària a cadascun dels socis, sense necessitat d’habilitació específica 
al respecte. 

 
4.    La condició de membre no és transferible. 
 



39 

Clàusula 8. Deures dels socis 
 
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació, participant i contribuint per al millor compliment 

dels objectius de l’Associació i al prestigi de l’entitat, tot comportant-se, amb l’Associació i la resta 
de membres de l’entitat amb esperit de col·laboració. 

 
2. Observar les normes establertes en aquests estatuts i col·laborar en la consecució de la finalitat 

de l’Associació. 
 
3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’Associació. 
 
4. Contribuir amb aportacions en efectiu o en espècie per al funcionament de l’Associació.  
 
Clàusula 9. Pèrdua de la condició de soci 
 
Els socis poden ser donats de baixa de l'Associació per algun dels motius següents: 
 
a) Per baixa voluntària, comunicada prèviament per escrit al Consell Territorial General. 
b)  Per actuar contra els interessos i objectius de l’Associació, o incompliment greu d’alguna altra de 

les obligacions estatutàries, segons acord del Consell Territorial  General   
c) Per impagament de les aportacions que s'hagin acordat. 
 
TÍTOL III. GOVERN I ADMINISTRACIÓ  

 
Clàusula 10. Òrgans de l'Associació. 
 
L'Associació s'estructura en els òrgans següents: 

  
a) L'assemblea general, que a tots els efectes es denominarà Consell Territorial  General.  
b) La Junta directiva que passarà a denominar-se: Comitè Executiu.  
c) La presidència i vicepresidència del Consell Territorial General.  
d) La presidència del Comitè Executiu.  
e) Les Comissions Sectorials que desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i consulta o de 

proposta amb la finalitat d'ésser òrgans de participació pel bon funcionament de l'Associació.  
 
Clàusula 11. Consell Territorial General. 
 
1. El Consell Territorial General és l'òrgan superior de decisió i administració de l'Associació i estarà 

format pels municipis de  Granollers, Montmeló, Parets del Vallès i el Consell Comarcal. 
  
2. El Consell Territorial General format inicialment pels membres següents:  

 
- Els respectius alcaldes/ses dels municipis que integren l'Associació i el president del Consell 

Comarcal.  
- 2 representants de cada un dels municipis que ostenten la condició de regidors.  
- 2 representants del Consell Comarcal que ostenten la condició de consellers. 
  

Cadascun dels representants tindrà dret a vot que serà indelegable.  
 
El Consell Territorial General haurà de renovar-se obligatòriament després de cada eleccions locals i 
tindrà una vigència màxima de 4 anys.  
 
El Consell Territorial General estarà presidit per l'alcalde de Montmeló. Hi haurà un vicepresident, 
càrrec que correspon a l'alcalde de Granollers.  
 
Els membres del Consell Territorial General no percebran cap retribució per l'exercici del càrrec.  No 
obstant tindran dret a la percepció d'indemnitzacions per les despeses efectives que els ocasioni 
aquest exercici, segons les normes d'aplicació general en les Administracions públiques i les que en 
desenvolupament d'aquestes pugui aprovar el propi Consell General.  
 
Clàusula 12. Competències del Consell Territorial General. 
 
El Consell Territorial General té les següents competències:  
 
a) L'elecció i el cessament de la presidència del Comitè Executiu i dels membres del Consell 

Executiu i controlar-ne l'activitat.  
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b) L'aprovació del pressupost anual de l'Associació elaborat pel Comitè Executiu i la ratificació de 
l'import de les quotes de contribució i sosteniment de l'Associació proposades prèviament pel 
Comitè  Executiu.  

c) Aprovar, si s'escau, la modificació d'aquests estatuts.  
d) Aprovar els reglaments que desenvolupin els estatus i les seves modificacions, així com el 

reglament de règim intern.  
e) Resoldre els recursos que plantegin pels socis entre els acords adoptats pel Comitè Executiu.  
f) La ratificació dels acords del Consell Executiu de nomenament de socis extraordinaris de 

l'Associació.  
g) Acordar la dissolució de l'Associació.  
h) Acordar la baixa o la separació definitiva dels associats.  
i) La disposició i alienació de béns i drets de l'Associació.  
j) La ratificació dels convenis realitzats amb altres entitats públiques o privades.  
k)  Qualsevol altre competència no atribuïda expressament a altres òrgans i totes aquelles que li 

corresponguin per analogia al Ple dels Ajuntaments segons les lleis i reglaments de règim local.  
 
Clàusula 13. Convocatòria del Consell Territorial General. 
 
1. El Consell Territorial General es reunirà en sessió ordinària, amb la convocatòria prèvia de 

 la seva presidència, com a mínim un cop a l'any, per aprovar, si s'escau, la gestió de 
l'òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals. 

  
2.  El Consell Territorial General funcionarà en règim de sessions ordinàries amb la periodicitat 

preestablerta que acordi, com a mínim anual, i extraordinàriament que poden ser a més urgents, 
prèvia convocatòria de la presidència per decisió pròpia o a sol·licitud de tres membres del 
Consell Territorial General. 

3.  Les sessions s'han de convocar, com a mínim, amb dos dies hàbils d'antelació de manera 
individual i per mitjans digitals (s'exclou el dissabte com a dia hàbil). A la convocatòria  
s'adjuntarà l'esborrany de l'Acta o les actes de les sessions anteriors que hagin de ser 
aprovades. 

  
Així mateix la convocatòria ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la 
reunió en primera convocatòria. L'ordre del dia de la sessió del Consell Territorial General serà 
confeccionada pel Comitè Executiu qui també decideix el lloc on s'ha de celebrar la reunió en primera 
i segona convocatòria.  
 
Clàusula 14. Funcionament del Consell Territorial General. 
 
1. El president de l'Associació presidirà les reunions del Consell Territorial General. En cas 

d'impossibilitat d'aquest, el substituirà el vicepresident 1r. 
  
2. Actuarà com a secretari el que ho sigui de l'Associació o en cas d'impossibilitat d'aquest qui la 

presidència designi. El secretari redactarà l'acta de cada reunió que han de signar ell mateix i el 
president i que ha d'incloure la data i el lloc de la reunió, l'ordre del dia, els assistents i un resum 
dels assumptes tractats, les intervencions de les quals s'hagi demanat constància i els acords 
adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de  les majories amb que s'han 
adoptat. 

  
3. Al començament de cada reunió del Consell Territorial General el president preguntarà si algun 

membre del Consell ha de formular alguna observació a l'acta de la sessió anterior que s'havia 
distribuït juntament amb la convocatòria i si no formulen observacions es considerarà aprovada. 
Si es formulen es debatran i es decideixen les esmenes que fossin precedents. 

  
En cap cas podrà modificar-se les fons dels acords adoptats i únicament podran esmenar-se 
errors materials o de fet.  

 
4. El Consell Territorial General es constitueix vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència 

d'un terç dels seus membres. Aquest quòrum s'ha de mantenir durant la sessió. 
 

Si la sessió no es pogués celebrar per manca de quòrum d'assistència, s'entendrà reiterada la 
mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per mitja hora més tard. Si no s'obté el 
quòrum establert, es suspendrà la sessió.  

 
5. No es podrà celebrar cap sessió sense l'assistència del president i del secretari o de les 

persones que legalment els substitueixin. 
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6. En les sessions ordinàries s'inclourà sempre l'apartat de precs i preguntes. 
  
7. El Consell Territorial General en sessió ordinària o extraordinària podrà adoptar qualsevulla 

classe d'acords que no siguin contraris a la Llei, als Estatuts o als fins de l'Associació. 
  
Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels seus membres presents. En cas d'empat el vot 
de qui presideix és diriment o s'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots 
en contra, sense comptar-hi les abstencions.  
 
Sens perjudici del paràgraf anterior, serà necessari el vot favorable de les tres quartes parts dels 
associats per adoptar els acords relatius a:  
 
a) Modificació dels Estatus.  
b) La federació o fusió amb altres associacions així com l'escissió o transformació de l'Associació.  
c) L'alineació o disposició de béns.  
d) La dissolució de l'entitat.  
 
Clàusula 15. La Presidència i Vicepresidència del Consell Territorial General 
 
1. Son atribucions de la presidència del Consell Territorial General 
  

a) Exercir l'alta direcció de l'Associació.  
b) Executar i vetllar per l'acompliment dels acords adoptats pel Consell Territorial General.  
c) Representar de manera judicial i extrajudicial l'Associació.  
d) Subscriure en nom de l'Associació els contractes i convenis per l'acompliment de les seves 

finalitats.  
e) Sol·licitar i acceptar subvencions de les diferents administracions públiques o d'altres ens.  
f) Formar l'ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i aixecar les sessions del Consell 

Territorial General.  
g)  Qualsevol altre que li vingui assignada pel Consell Territorial General. Així com totes 

aquelles que essent inherents a les comeses pròpies de l'Associació, la normativa del règim 
local li atribueixi a l'Alcalde.  

 
Llevat de les lletres c) ,  f)  i g) d'aquest apartat, són delegables en la vicepresidència totes les 
atribucions.  
 
La presidència del Consell Territorial General podrà delegar en la presidència del Comitè 
Executiu les atribucions regulades en els apartats d) i e) d'aquest article.  

 
2. Son atribucions de la vicepresidència del Consell Territorial General les que la presidència del 

Consell Territorial General li delegui i les que siguin atribuïdes pel Consell Territorial General en 
execució dels seus acords. El vicepresident substitueix a la presidència del Consell Territorial 
General en els casos de vacant, d'absència, impossibilitat o qualsevol altre causa justificada.  

 
Clàusula 16. El Comitè Executiu. 
 
1. El Comitè Executiu és l'òrgan de direcció de l'Associació, sens perjudici de les atribucions pròpies 

del Consell Territorial General. 
  
2. El Comitè Executiu està format pels alcaldes dels municipis que integren l'Associació i pel 

president del Consell Comarcal. 
  
3. La presidència del Comitè Executiu serà designada pel Consell Territorial General i ostentarà el 

càrrec durant un període màxim de quatre anys de renovació forçosa quan hi hagin eleccions 
locals 

  
4. El nomenament i cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari, amb el vist-i-plau del 

president i s'han de comunicar al Registre d'Associacions. 
   
5. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini del seu mandat pot esdevenir-se per: 
  
 a) mort o declaració d'absència  
 b) malaltia que incapaciti.  
 c) venciment del càrrec.  
 d) pèrdua de la condició d'electe.  
 e) Renúncia voluntària justificada davant el Comitè Executiu.  
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 f) Qualsevol altre que estableixi la llei o estatuts.  
 
Clàusula 17. Competències del Comitè Executiu. 
 
a) Representar, dirigir i administrar l'Associació la manera més amplia que reconegui la llei, així 

mateix, complir les decisions preses pel Consell Territorial General d'acord amb les normes, 
instruccions i directrius que el Consell Territorial General estableixi.  

 
b)  Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes públics, 

per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.  
 
c)  Dirigir el procés de promoció, desenvolupament i participació de l'àmbit territorial objecte de 

l'Associació. 
  
d)  Elaborar els pressupostos, els plans d'actuació i els programes anuals d'activitats. 
  
e)  Aprovar la contractació, inclosa la de personal que pugui tenir l'Associació i la despesa  general 

dins les previsions pressupostàries. 
 
f)  Acceptar donacions de qualsevol tipus. 
 
g)  Acordar els convenis de col·laboració de l'Associació amb altres entitats....  
 
h)  Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici al Consell Territorial General perquè els 

aprovi i confeccionar els pressupost de l'exercici següent.  
 
i)  Aprovar els acords per a la fixació de la forma i import de la contribució al sosteniment de 

l'Associació amb notificació posterior al Consell Territorial General. 
  
j)  Qualsevol altre facultat que hi hagi estat delegada expressament.  
 
Clàusula 18. Funcionament del Comitè Executiu. 
 
1. Presideix el Comitè Executiu el seu president. En cas d'impossibilitat d'aquest el presidirà el 

membre del Comitè Executiu  designat a l'efecte per la presidència d'aquest òrgan. 
  
2. Actuarà de secretari qui ho sigui de l'Associació. 
  
3. El Comitè Executiu requerirà per constituir-se en primera convocatòria l'assistència d'un terç del 

nombre legal de membres que en cap cas podrà ésser inferior a dos. 
 
4. El Comitè Executiu es reunirà en sessió ordinària amb convocatòria prèvia de la presidència 

almenys 4 cops l'any ( 1 per cada trimestre) i en sessió extraordinària sempre que sigui 
convocada per la presidència o a petició d'un terç del nombre dels membres. 

  
5. El Comitè Executiu celebrarà la reunió convocada en el lloc establert per l'ordre del dia. 
  
6. Els acords del Comitè Executiu s'adoptaran per majoria simple i seran executius de les moment 

en que s'adoptin, llevat que s'hagin adoptat en termes que diguin el contrari. 
  
7. La convocatòria haurà d'expressar la relació d'assumptes que cal debatre i els expedients 

corresponents i haurà de fer-se com a mínim amb una antelació de dos dies hàbils. 
  
8. Les sessions no seran públiques 
  
Clàusula 19. Presidència del Consell Executiu. 
 
1. La presidència té les següents atribucions: 
  

a) Formar l'ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Comitè 
Executiu i dirigir les seves deliberacions.  

b) Dirigir la gestió econòmica i administrativa de l'Associació.  
c) Executar i vetllar per l'acompliment dels seus acords.  
d)  Actuar per delegació de la presidència del Consell Territorial General.  

 
Aquestes competències, excepte la d) son delegables a la vicepresidència.  
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El vicepresident del Consell Territorial General substitueix la presidència del Consell Executiu en els 
casos de vacant, absència o impossibilitat o qualsevol altre causa que estableixi el Consell Territorial 
General, o en el seu defecte, pel que disposi la presidència del mateix.  
 
Clàusula 20. El Secretari de l'Associació. 
 
El secretari o secretària de l'Ajuntament de l’Ajuntament de Montmeló actuarà com a secretari del 
Consell Territorial General i del Consell Executiu i pot delegar les seves funcions en qualsevol altre 
secretari/a dels municipis associats o funcionari lletrat.  
 
El secretari/a assistirà a les sessions amb veu però sense vot i li correspon aixecar les actes, expedir 
certificacions dels acords i prestar l'assessorament jurídic.  
 
Clàusula 21. El Tresorer de l'Associació. 
 
El tresorer o tresorera de l’Ajuntament de Montmeló actuarà com a tresorer del Consell Territorial 
General i del Consell Executiu i serà qui exercirà les tasques de control i fiscalització de la gestió 
economico-financera, pressupostària i de la comptabilitat.  
 
Clàusula 22. Les Comissions Sectorials 
 
Per acord del CGT es podran crear comissions de participació sectorial amb la finalitat d'integrar la 
participació dels ciutadans, associacions, agents econòmics-socials, culturals, esportius, etc.  
 
a) Les comissions sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i consulta i si s'escau 
proposta quan el sector d'activitat corresponent.  
 
b) La composició, l'organització i l'àmbit de les comissions seran establertes per acord plenari.  
 
c) Cada comissió serà presidida forçosament per un membre de l'associació nomenat i separat 
lliurament pel president de la CGT.  
 
TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC  

 
Clàusula 23. Règim econòmic i comptable. 
 
El pressupost anual de l'Associació serà confeccionat pel Comitè Executiu i serà sotmès a  aprovació 
en el Consell General. L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural, llevat el primer que 
començarà el dia de l'acte de constitució i finirà el 31 de desembre següent.  
 
Clàusula 24. Recursos Econòmics. 
 
1. L'Associació comptarà amb els següents recursos econòmics: 
   
 a) Aportacions ordinàries o de funcionament de l'Associació.  
 b) Aportacions extraordinàries o vinculades a projectes.  
 c) Aportacions voluntàries, subvencions o donacions, en el seu cas. 
  
2.  El Consell General, en aprovar el pressupost anual, fixarà les aportacions dels socis. Aquestes 

podran ser en efectiu o en espècie. Les aportacions extraordinàries o vinculades a projectes 
s'aprovaran en cada cas. 

  
3. El Comitè Executiu podrà concertar operacions de crèdit amb qualsevulla entitat financera, per 

termini no superior al vigent exercici pressupostari, per atendre necessitats transitòries de 
tresoreria en relació amb l'execució del pressupost.  

 
Clàusula 25. Retribucions. 
 
Tots els socis, a través de la seva representació, exerciran els càrrecs del Consell General i del 
Comitè Executiu gratuïtament, sense perjudici de poder ser reemborsats de les despeses i danys que 
l'exercici de la seva funció els ocasioni i del dret a la bestreta, d'acord amb els criteris establerts pel 
Comitè Executiu. No es distribuiran en cap cas els guanys eventualment obtinguts entre els 
associats.  
 
TÍTOL V. FUSIÓ, ESCISSIÓ I TRANSFORMACIÓ  
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Clàusula 26. Fusió, escissió i transformació. 
 
1. L'eventual escissió, fusió i/o transformació es regiran pel que estableix la Llei 4/2008, de 24 

d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la 
normativa vigent aplicable. 

  
2. En qualsevol cas, si el Consell General ho considera convenient, mitjançant acord amb el vot 

favorable de les dues terceres parts dels associats, l'Associació podrà procedir a la seva fusió 
amb una altra associació, escissió i/o transformació en la fórmula jurídica que es consideri més 
adequada per a una millor consecució dels objectius previstos en aquests Estatuts.  

 
TÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ.  

 
Clàusula 27. Dissolució de l'Associació. 
 
1. L'Associació es podrà dissoldre per acord del Consell General convocat de manera 

extraordinària amb aquesta finalitat. L'acord de dissolució requerirà majoria de dues terceres 
parts dels membres presents, que representin la majoria de socis de l'Associació. 

   
2. L'Associació també es podrà dissoldre en els següents casos: 
  

a) Compliment de la finalitat per a la qual es va constituir l'Associació o impossibilitat d'assolir-
la, llevat que el Consell General n'acordi la modificació.  

b) Baixa dels associats per impossibilitat de dur a terme les finalitats de l'associació o per ser 
una baixa de la totalitat dels membres 

c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.  
d) Les altres que estableixin la llei o els Estatuts.  

 
Clàusula 28. Destí del patrimoni social 
 
Un cop acordada la dissolució, el Comitè Executiu adoptarà les mesures adients, tant pel que fa a la 
destinació dels béns i drets de l'Associació com a l'extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.  
 
En qualsevol cas, el possible patrimoni existent de l'Associació en el moment de la dissolució 
s'aplicarà a la realització d'activitats vinculades als fins de l'Associació, sense que es pugui distribuir 
entre els associats, i sempre segons allò que estableix l'article 324-6 del Codi Civil de Catalunya.” 
 

2. Sotmetre a informació pública la modificació dels estatuts transcrits pel termini de 
trenta dies a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions mitjançant anunci 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de la 
corporació. Un cop transcorregut aquest termini sense la presentació de cap 
al·legació ni reclamació s’entendrà aprovada definitivament. 
 

3. Notificar aquests acords als ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del 
Vallès.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 28 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
9. Dictamen d’aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci 

d’Educació Especial Montserrat Montero. 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 6 de febrer, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero, es va constituir amb la 

voluntat de desenvolupar polítiques educatives per atendre a les persones amb 
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discapacitat intel·lectual o amb necessitats educatives especials. Així mateix, com 
a finalitat la planificació i la gestió integral del Centre d’Educació Especial 
Montserrat Montero de Granollers i n’és competent en les àrees d’actuació en 
matèria educativa com ara l’activitat escolar i el desenvolupament del projecte 
educatiu de centre, les activitats i els serveis de suport educatiu específic i 
d’estimulació i el servei de menjador, entre d’altres. 

 
2. El 19 de maig de 2010, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acordar 

el següent: 
 

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni d’integració del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental al Consorci CEE Montserrat Montero.  

2. Adherir-se al Consorci CEE Montserrat Montero. 
3. Aprovar inicialment el seus Estatuts del Consorci , publicats el 13 de juny de 2008 en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 142, que incorporin les 
modificacions previstes al conveni d’integració al Consorci que formalitzaran el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i el Consorci CEE Montserrat Montero. 

4. Delegar en el Consorci CEE Montserrat Montero la publicació unitària dels acords relatius 
a l’adhesió del Consell Comarcal a l’esmentat Consorci.   

 
3. L’11 de desembre de 2012, registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental número 6110, ens ha estat notificat els acords del Consell General del 
Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero, de 7 de novembre de 2012, 
següents: 
 
1. Acord de modificació dels Estatuts del Consorci en el sentit d’incorporar com a finalitat 

del Consorci la següent: 
-article 3.2 k) La pràctica esportiva 
 

2. Acord d’aprovació del Text refós dels Estatuts, amb inclusió de totes les modificacions 
efectuades als mateixos. 

 
4. El 6 de febrer de 2013 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 22 dels Estatuts del Consorci CEE Montserrat Montero preveu que la 

modificació o la dissolució d’aquests Estatuts, amb l’acord del Consell General i 
amb el quòrum establert a l’article 11.3, ha de ser ratificada per cadascun dels ens 
consorciats i ser aprovada amb les mateixes formalitats emprades per a l’aprovació 
del Estatuts inicials.   
 

2. L’article 85 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, pel que fa a les competències de la 
comarca.  

 
3. L’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13 de juny, preveu que l’acord de les entitats locals per 
adherir-se a un consorci s’adoptarà amb el vot favorable de la majoria absoluta de 
membres de la corporació. 

 
4. 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, d’acord amb el qual 
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correspon al Ple del Consell Comarcal exercir les atribucions que la legislació 
assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans. 

 
5. L’article 15.2 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, de 
conformitat amb el qual correspon al ple l’aprovació de l’acord de modificació. 
 
 

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci d’Educació Especial 

Montserrat Montero en el sentit d’incorporar com a finalitat del Consorci la següent: 
 

-article 3.2 k) La pràctica esportiva 
 

2. Aprovar el Text refós dels Estatuts del Consorci d’Educació Especial Montserrat 
Montero, amb inclusió de totes les modificacions efectuades als mateixos. 

 
3. Delegar en el Consorci CEE Montserrat Montero la publicació unitària dels acords 

relatius a l’adhesió del Consell Comarcal a l’esmentat Consorci.   
 

4. Notificar aquest acord al Consorci CEE Montserrat Montero.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 28 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
  
10. Dictamen de modificació de l’organització dels serveis tècnics del Consell 

Comarcal. 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 6 de febrer de 2013, 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 21 de novembre de 2012, el Ple va aprovar adscriure l’Oficina comarcal de 
Consum a l’Àrea de Desenvolupament Local. 
 

3. Es creu convenient que aquest servei s’adscrigui a l’Àrea de Serveis Personals. 
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4. El 6 de febrer de 2013 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 
Serveis Personals.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 28 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
ÀREA DE COOPERACIÓ 
 
11. Donar compte dels decrets de Presidència 130/2012, de 20 de novembre i 

134/2012, de 23 de novembre, d’aprovació de convenis. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Presidència 130/2012, de 20 de novembre i 134/2012, de 23 de novembre, d’aprovació 
de convenis. 
 
 
12. Donar compte dels decrets de Gerència 14/2013, de 15 de gener i 21/2013, de 

17 de gener, d’atorgament de subvencions. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència 
14/2013, de 15 de gener i 21/2013, de 17 de gener, d’atorgament de subvencions. 
 
 
ÀREA DE CONSUM 
 
13. Donar compte del Decret de Presidència 129/2012, de 16 de novembre, de 

sol·licitud d’adhesió a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de 
Barcelona. 

 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Presidència 
129/2012, de 16 de novembre, de sol·licitud d’adhesió a la Xarxa Local de Consum de 
la Diputació de Barcelona. 
 
 
14. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni marc d’adhesió 

a la xarxa local de Consum amb la Diputació de Barcelona i nomenament de 
representant. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Consum, de 6 de febrer de 2013, que és el que segueix: 
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RELACIÓ DE FETS 
 
1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. El 2 de novembre de 2012, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 6245, es va publicar l’acord de la Generalitat de Catalunya -
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 16 de novembre de 2012, el president va dictar el Decret número 129/2012 en 
que sol·licitava a la Diputació de Barcelona l’adhesió a la Xarxa Local de Consum, 
aprovada pel Ple de 31 d’octubre de 2012. 

 
5. El 24 de gener de 2013, la senyora Josefa Recio i Corral, cap de l’Àrea de Serveis 

Personals, ha emès l’informe següent: 
 

1. El 31 d’octubre de 2002 la Diputació de Barcelona va crear la Xarxa Local de Consum. 
 

2. El 16 de novembre de 2012, mitjançant el Decret de Presidencia 129/2012, el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental va sol·licitar poder adherir-se a la Xarxa Local de Consum 
de la Diputació de Barcelona. 
 

3. El 14 de gener de 2013 la Diputació de Barcelona va aprovar l’adhesió del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental a la Xarxa Local de Consum i  la signatura del conveni 
marc d’adhesió a la Xarxa Local de Consum. 
 

4. El 22 de gener de 2013 amb registre d’entrada número 402, la Diputació de Barcelona 
ha fet arribar els acords corresponents i dos exemplars del conveni d’adhesió a la 
Xarxa Local de Consum per tal de signar-los i retornar-los. 

 
 
Per tant, PROPOSO: 
 
Que es pot procedir a aprovar i signar el conveni d’adhesió a la Xarxa Local de Consum de 
la Diputació de Barcelona. 

 
6. El 6 de febrer de 2013 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’acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 31 d’octubre de 2012 en què 

aprova la constitució de la Xarxa Local de Consum. 
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2. L’article 13 del Reglament de la Xarxa Local de Consum disposa que l’Assemblea 

General és l’òrgan superior de decisió de la Xarxa Local de Consum estarà 
formada per tots els ens locals membres que la integren. 
 
L’article 15 també estableix que els ens locals que participin en l’Assemblea 
hauran de notificar a la Secretaria de la Xarxa Local de Consum, amb caràcter 
previ a la celebració, el nom del seu representant i la designació adoptada per 
l’òrgan competent 
 

3. 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. 

 
4. 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. 

 
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 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 marc amb la Diputació de Barcelona 

d’adhesió a la Xarxa Local de Consum d’acord amb el redactat següent: 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan unipersonal de govern o de gestió 
competent>, <nom i cognoms>, facultat d’acord amb la Refosa <núm/any>, sobre delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al 
BOPB de data <data>; assistit/da pel/per la secretari/ària delegat/da, <nom i cognoms>, en virtut de 
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data <data decret>, publicat 
al BOPB de data <data>. 
 
<ENS LOCAL-topònim>, representat pel seu/per la seva <òrgan de govern o de gestió competent>, 
<nom i cognom>, assistit/da pel/per la secretari/ària de l’ens local, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I.- Que des de l’any 1991, la Diputació de Barcelona, col·labora amb els ajuntaments de la província 

de Barcelona per desenvolupar activitats de protecció i defensa dels drets dels consumidors. 
 
II.- Que com a culminació de l’estratègia de col·laboració practicada, l’Àrea de Salut Pública i Consum 

proposà al Ple de la Diputació de Barcelona la creació de la Xarxa Local de Consum, que va ésser 
aprovada per acord de data 31 d’octubre de 2002. 



50 

 
III.- Que 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. 
 
IV.- Que la Xarxa Local de Consum té per objectius cohesionar i dinamitzar polítiques i programes de 

protecció i defensa dels consumidors en l’àmbit local, enfortir les relacions entre els membres de la 
Xarxa, potenciar l’intercanvi d’experiències, cercar recursos col·lectivament i proporcionar instruments 
suficients per garantir serveis públics de consum de qualitat. 
 
V.- Que <nom de l’ens local> està interessat en adherir-se a la Xarxa Local de Consum.  

 
VI.- Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració, presidit per la Llei 26/2010 

(articles 108 i següents), de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya, i pel Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
VII.- Que per <decret/acord> del/de la <indicació de l’òrgan competent que el va aprovar> de data 
<indicar la data del decret/acord> s'ha resolt signar el present conveni d'adhesió a la Xarxa Local de 
Consum, segons el model de minuta de conveni que va ser aprovat per <decret/acord> del/de la 
<indicació de l’òrgan competent que el va aprovar> de data <indicar la data del decret/acord>. 
 
Per tot això, ambdues parts, de mutu acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 

 
Primer.- Objecte 

 
La Diputació de Barcelona i l’ens local <nom de l’ens local> subscriuen el present conveni marc 

d’adhesió que té per objecte fer efectiva la incorporació del segon a la Xarxa Local de Consum. 
 
L’adhesió a la Xarxa Local de Consum implica que l’esmentat ens local podrà participar en els òrgans 
de direcció i gestió de la Xarxa, d’acord amb allò que es regula al Reglament de la Xarxa Local de 
Consum. 
 
Segon.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 

 
La Diputació de Barcelona, com a membre i promotora de la Xarxa Local de Consum, es compromet 
a: 
 
a)  Impulsar d’ofici l’activitat dels òrgans de la Xarxa. 
b)  Proporcionar informació tècnica i assessorament a electes i tècnics de consum de la resta de 

membres de la Xarxa. 
c)  Proporcionar suport tècnic i jurídic a la resta de membres de la Xarxa. 
d)  Proporcionar suport econòmic als ens locals membres de la Xarxa que hagin constituït 

serveis públics de consum d’acord amb la normativa vigent. La gestió d’aquest suport es 
realitzarà d’acord amb les previsions pressupostàries i mitjançant els procediments, 
formalització i terminis que periòdicament determini la Diputació de Barcelona. 

e) Proporcionar suport tècnic directe a la resta de membres de la Xarxa que no disposin de 
recursos suficients per a crear i mantenir un servei públic de consum propi. 

f) Col·laborar amb tots els membres de la Xarxa en el disseny, planificació i execució, si 
s’escau, d’activitats en defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries. 

 
 
Tercer.- Compromisos de l’ens local adherit 
 
<nom de l’ens local> es compromet a: 
 

 Proporcionar recursos suficients per garantir l’accés de la ciutadania a un  servei d’atenció a 
les persones consumidores propi o gestionat mitjançant la col·laboració directa de la 
Diputació de Barcelona. 

 Facilitar la formació tècnica del personal de l’ens local adherit relacionat amb tasques 
d’atenció a les persones consumidores. 



51 

 
Quart.- Règim jurídic d’execució de les actuacions 

 
No s’entendran modificacions del règim previst en aquest conveni les actuacions que, diferents de les 
previstes, hagin de dur a terme la Diputació o <nom de l’ens local>, en compliment de la normativa 
aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan substancials que exigissin la formalització d’un 
nou conveni. 
 
Cinquè.- Imatge corporativa de la Diputació de Barcelona 

 
<nom de l’ens local> resta obligat a fer esment dels ajuts de la Diputació de Barcelona en tota la 

documentació generada per l’activitat cooperada, en particular fulletons, anuncis i altres elements de 
divulgació, com ara llibres, materials audiovisuals o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de 
suport al producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Sisè.- Vigència del conveni 

 
Aquest conveni es preveu de vigència indefinida. L’ens local, però, podrà deixar sense efecte 
l’adhesió a la Xarxa Local de Consum mitjançant l’adopció de la corresponent resolució de l’òrgan 
competent i produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no serà inferior a tres mesos, 
comptats des de la notificació de l’acord. 
 
Setè.- Naturalesa i règim jurídic del conveni. Resolució de controvèrsies. Responsabilitats 

 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, quedant fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei de 
contractes del Sector Públic, regint-se per a la seva interpretació i desenvolupament per les seves 
pròpies clàusules i, supletòriament, per l'ordenament jurídic administratiu, i en concret per l’establert a 
la Llei 26/2010 (articles 108 i següents), de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no poguessin ser resoltes 
en primera instància per les parts, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa de la 
ciutat de Barcelona. 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers a conseqüència de les actuacions derivades 
del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de dites actuacions. 
 
Vuitè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 

Les parts signants tindran especial cura en relació amb qualsevol mena de dada de caràcter personal 
que es pugui arribar a obtenir de qualsevol de les actuacions que es duguin a terme en el 
desenvolupament d’aquest conveni, i es subjectaran escrupolosament a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, especialment en allò referent a la transferència 
de dades entre administracions públiques. 
 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat i a un 
sol efecte, en el lloc i data que s’assenyalen. 

 
2. Nomenar el conseller comarcal, el senyor Jordi Xena i Ibàñez, representant del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Assemblea General de la Xarxa Local de 
Consum. 
 

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

 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 28 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
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ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
15. Donar compte dels decrets de Presidència 140/2012, de 30 de novembre; 

141/2012, de 30 de novembre i 142/2012, de 30 de novembre, de designació 
d’un representant. 

 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Presidència 140/2012, de 30 de novembre; 141/2012, de 30 de novembre i 142/2012, 
de 30 de novembre, de designació d’un representant. 
 
 
16. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 651/2012, de 18 de desembre, d’atorgament d’un ajut 
- 665/2012, de 21 de desembre, d’adjudicació d’un contracte 

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

- 651/2012, de 18 de desembre, d’atorgament d’un ajut 
- 665/2012, de 21 de desembre, d’adjudicació d’un contracte 

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

- 126/2012, de 16 de novembre; 127/2012, de 16 de novembre; 133/2012, de 23 de 
novembre; 146/2012, de 12 de desembre i 147/2012, de 18 de desembre, 
d’inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i 
joves del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

- 148/2012, de 18 de desembre i 6/2013, de 26 de gener, d’aprovació de convenis 

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

- 126/2012, de 16 de novembre; 127/2012, de 16 de novembre; 133/2012, de 23 de 
novembre; 146/2012, de 12 de desembre i 147/2012, de 18 de desembre, d’inscripció 
en el Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 

- 148/2012, de 18 de desembre i 6/2013, de 26 de gener, d’aprovació de convenis 

 
 

18. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
- 555/2012, de 2 de novembre, d’atorgament d’una subvenció 
- 578/2012, de 13 de novembre; 579/2012, de 13 de novembre; 580/2012, de 13 de 

novembre; 585/2012, de 15 de novembre; 586/2012, de 15 de novembre; 587/2012, 
de 15 de novembre; 588/2012, de 15 de novembre i 621/2012, de 3 de desembre, 
d’aprovació de la justificació economòmica de subvencions 

- 604/2012, de 23 de novembre, d’acceptació d’una renúncia d’una subvenció 
- 669/2012, de 27 de desembre, d’aprovació d’una pròrroga d’un contracte 
- 41/2013, de 22 de gener, d’inscripció d’una marca 
- 49/2013, de 24 de gener, d’aprovació d’un expedient de contractació 

 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència 
següents: 
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- 555/2012, de 2 de novembre, d’atorgament d’una subvenció 
- 578/2012, de 13 de novembre; 579/2012, de 13 de novembre; 580/2012, de 13 de 

novembre; 585/2012, de 15 de novembre; 586/2012, de 15 de novembre; 587/2012, de 
15 de novembre; 588/2012, de 15 de novembre i 621/2012, de 3 de desembre, 
d’aprovació de la justificació economòmica de subvencions 

- 604/2012, de 23 de novembre, d’acceptació d’una renúncia d’una subvenció 
- 669/2012, de 27 de desembre, d’aprovació d’una pròrroga d’un contracte 
- 41/2013, de 22 de gener, d’inscripció d’una marca 
- 49/2013, de 24 de gener, d’aprovació d’un expedient de contractació 

 
  
19. Dictamen de ratificació del Decret de Presidència 148/2012, de 18 de 

desembre, d’acceptació de la delegació de les potestats d’execució en 
matèria d’instal·lacions juvenils competència de la Generalitat de Catalunya. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Joventut i Esports, de 6 de febrer de 2013, que és el 
que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 18 de desembre de 2012, el president va dictar el Decret número 148/2012 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 14 de desembre de 2012, la senyora Josefa Recio i Corral, cap de l’Àrea de Serveis 

Personals, va emetre l’informe següent: 
 

“ 
1. El Decret de Presidència 7/2009, de 10 de març, va aprovar el Pla Comarcal de Joventut 

2009-2012 i el Pla d’Actuació per al període 2009-2010. 
 

2. El Ple del Consell Comarcal del 22 d’abril de 2009, va ratificar el Decret de Presidència 
7/2009 del 10 de març d’aprovació del Pla Comarcal de Joventut 2009-2012 i el Pla 
d’Actuació per al període 2009-2010. 

  
3. El Pla Comarcal de Joventut 2009-2012 és una eina d’actuació estratègica que permet 

planificar, consensuar, prioritzar i decidir les línies a seguir en matèria de joventut al Vallès 
Oriental.  

 
4. El 14 de desembre de 2012, la Direcció General de Joventut ha fet arribar el conveni de 

col·laboració en matèria de polítiques de joventut per a l’any 2013. 
 

5. El pacte sisè del conveni contempla les aportacions econòmiques de la Direcció General de 
Joventut del Departament de Benestar Social i Família, aportació que ascendeix a trenta-
cinc mil set-cents disset euros ( 35.717€). 
 

Per tant, PROPOSO: 
 
Que es dugui a terme l’aprovació i la signatura del conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental en matèria de polítiques de joventut per a l’any 2013.” 

 
2. El pacte cinquè de l’esmentat conveni preveu la delegació a favor del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental de les potestats d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils competència 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, 
d’instal·lacions destinades amb activitats amb infants i joves. 
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3. El 18 de desembre de 2012, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, ha informat favorablement en relació amb la delegació de 
competències objecte d’aquest conveni.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

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

2. 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. 

 
3. 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. 

 
4. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 24 de setembre de 2003, 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 229, de 17 de setembre de 2003, 
en el qual es delegava en la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Comissió de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als 
efectes de ratificació en la següent reunió que es celebri. 
 

Per això, 
 
DECRETO: 
 
1. Acceptar la delegació de les potestats d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils 

competència de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Llei 38/1991, de 30 de 
desembre, d’instal·lacions destinades amb activitats amb infants i joves. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Benestar Social i Família i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de polítiques de joventut, d’acord amb el 
redactat següent: 
 
“REUNITS  

D’una part, el senyor Toni Reig i Casassas, director general de Joventut, de la Generalitat de 
Catalunya, autoritzat en virtut de la Resolució, de 3 de desembre de 2012, del conseller de Benestar 
Social i Família de delegació de signatura.  
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De l’altra, l’Il·lustríssim senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
que actua en nom i representació d’aquest Consell Comarcal en ús de les atribucions que preveu el 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i  
 
EXPOSEN  
I. La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre Joventut (article 142 de l’Estatut 

d’Autonomia). En l’exercici d’aquesta competència va impulsar el Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya 2000-2010, plasmat inicialment en la Resolució 179/VI del Parlament de Catalunya, de 15 
de juny de 2000, la revisió estratègica del qual va ser aprovada el 25 d’octubre de 2005. A data 
d’avui, ja s’ha elaborat un nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020 que es troba en 
tràmit d’aprovació mitjançant Decret de Govern de la Generalitat de Catalunya.  
II. D’acord amb el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de 

l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es va 
atribuir al Departament de Benestar Social i Família l’exercici de les competències en l’àmbit de la 
política de joventut.  
III. D’acord amb el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar 

Social i Família, es va establir, com a òrgan d’aquest Departament, la Direcció General de Joventut 
que té, entre d’altres funcions, l’elaboració i la proposta de les directrius sobre política juvenil de la 
Generalitat de Catalunya.  
IV. Correspon a les comarques l’assistència i cooperació als municipis i la realització d’activitats i la 

prestació de serveis públics d’interès supramunicipal, assegurar l’establiment i l’adequada prestació 
dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals. En 
aquest sentit, l’article 14.1 de la Llei 33/2010, de polítiques de joventut, estableix que els ens locals 
supramunicipals han de vetllar perquè en els municipis de llur àmbit territorial es duguin a terme, 
amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats complementàries en matèria de joventut 
dels ajuntaments. Amb aquesta finalitat, els ens locals supramunicipals poden elaborar i aprovar 
plans de joventut, amb la participació dels municipis de llur àmbit territorial.  
V. D’acord amb l’article 18.1 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, els ens i 

òrgans que componen el sistema institucional de la Generalitat col·laboren en l’aplicació de les 
polítiques de joventut, d’acord amb les competències respectives, per mitjà dels instruments 
establerts per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu comú i per la 
legislació de règim local.  
VI. Així mateix, les comarques exerceixen, entre d’altres, les competències que els delega 

l’Administració de la Generalitat, d’acord amb els principis de més proximitat als ciutadans, 
participació i eficàcia en la prestació de serveis i atenent sempre els interessos propis dels ens 
locals. En aquest sentit, d’acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades 
a activitats amb infants i joves i mitjançant el Decret 187/1993, de 27 de juliol, el Govern de la 
Generalitat va delegar als consells comarcals les competències d’execució en matèria 
d’instal·lacions juvenils. Aquesta delegació es va fer materialment efectiva el 1994 quan es va 
establir un marc, des d’aleshores, continuat de relacions en matèria de joventut i educació en el 
lleure entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Joventut, i els consells 
comarcals, en base a la signatura dels corresponents convenis de delegació de competències amb 
tots i cadascun d’ells.  
VII. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya és una eina per a la població jove del nostre país que 

permet, per una banda, afavorir els processos d’emancipació de les persones joves i fomentar la 
seva participació en la construcció dels seu propi projecte de vida, així com, per altra banda, facilitar 
una actuació transversal i coordinada de totes les administracions respecte a aquest sector de la 
població de Catalunya mitjançant polítiques integrals. En aquest sentit, és voluntat de la Direcció 
General de Joventut treballar amb les entitats locals com a administració més propera al ciutadà.  
VIII. Un dels fruits d’aquesta actuació coordinada i transversal entre la Generalitat de Catalunya i els 

ens locals són els plans comarcals de joventut, que elaboren tots els consells comarcals de 
Catalunya i el Conselh Generau d’Aran mitjançant els serveis comarcals de Joventut respectius. 
Aquests serveis són els que han de dissenyar, dirigir, coordinar i avaluar els plans comarcals de 
Joventut, a partir de la detecció de les necessitats en polítiques de joventut dels ajuntaments de les 
comarques respectives.  
IX. D’acord amb el que s’ha exposat, les parts acorden la signatura d’aquest conveni, que recull el 

suport de la Generalitat de Catalunya al servei comarcal de Joventut, que facilita el seguiment del 
compliment de la normativa sobre educació en el lleure en l’àmbit territorial del Consell Comarcal i, 
finalment, que instrumentalitza i regula la delegació de les potestats executives en matèria 
d’instal·lacions juvenils al Consell Comarcal i li facilita l’execució d’aquestes facultats.  
D’acord amb tot l’exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni que se subjecta als següents  

PACTES  
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Primer. – Objecte  

Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració i cooperació mútua entre la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament Benestar Social i Família, i el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, amb la finalitat de garantir el funcionament del Servei Comarcal de Joventut, de 
facilitar al Consell comarcal les accions de seguiment de les activitats subjectes al Decret 137/2003, 
de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 
18 anys, així com, finalment, de fer efectiva a favor del Consell Comarcal la delegació de les 
facultats executives en matèria d’instal·lacions juvenils competència de la Generalitat.  
 
Segon.– Servei Comarcal de Joventut  
 
2.1 El Consell Comarcal vetllarà perquè a tots els municipis del seu àmbit territorial es duguin a 

terme polítiques de joventut en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, exercint les 
funcions d’assistència i cooperació als municipis. Per a aquesta finalitat, el Consell Comarcal 
comptarà amb el corresponent Pla Comarcal de Joventut.  
 
2.2 El Consell Comarcal garantirà l’existència d’un Servei Comarcal de Joventut (en endavant, SCJ). 

Aquest Servei serà el responsable de dissenyar, dirigir, coordinar i avaluar el Pla Comarcal de 
Joventut, a partir de la detecció de necessitats en polítiques de joventut dels ajuntaments de la 
comarca. Per desenvolupar aquestes funcions, el Consell Comarcal es basarà en els següents 
principis d’actuació:  
1- Participació: implicació dels ajuntaments del territori en l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut.  
2- Interdepartamentalitat: impuls del treball transversal entre departaments i/o àrees del consell 
comarcal en polítiques de joventut.  
3- Interinstitucionalitat: coordinació i cooperació entre administracions i amb la resta d’agents que 
actuen en matèria de joventut a la comarca.  
 
2.3 El Servei Comarcal de Joventut serà també el responsable d'efectuar i coordinar amb les altres 

Administracions implicades les accions de seguiment de les activitats d'educació en el lleure en les 
quals participen menors de 18 anys i les actuacions d'execució de la competència delegada en 
matèria d'instal·lacions juvenils.  
 
2.4 El Consell Comarcal contractarà, com a mínim, una persona professional a jornada completa i 

dedicació exclusiva per al SCJ, amb formació i especialització en matèria de joventut, assimilable a 
la dels tècnics de gestió del VI Conveni Col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de 
la Generalitat de Catalunya o del conveni col·lectiu únic que en cada moment vigent que sigui 
d’aplicació. La Direcció General de Joventut participarà en el procés de selecció del personal del 
SCJ.  

Aquest personal contractat pel Consell Comarcal en cap cas no tindrà vincle laboral o de dret 
administratiu amb la Generalitat de Catalunya, i serà responsabilitat única del Consell Comarcal.  
 
2.5 El Consell Comarcal es compromet a que el personal del SCJ participi de la formació que la 

Direcció General de Joventut els adreci, així com dels espais de coordinació previstos amb la 
Coordinació Territorial de Joventut de referència.  
 
Tercer.- Responsable polític de joventut al Consell Comarcal  

El Consell Comarcal nomenarà una persona com a responsable polític de joventut, la qual haurà 
d’impulsar i desenvolupar les polítiques de joventut del Consell Comarcal i coordinar-les amb les 
altres administracions que duguin a terme també polítiques de joventut.  
 
Quart. – Activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys  

El Consell Comarcal vetllarà pel compliment de la normativa en matèria d’activitats d’educació en el 
lleure en les quals participen menors de 18 anys, realitzant la funció d’assessorament a les entitats 
organitzadores i les visites de comprovació i seguiment a les activitats que es desenvolupen en el 
seu territori, elaborant aquells informes referents a la normativa aplicable que siguin requerits i 
tramitant els documents derivats d’aquesta normativa.  
 
Cinquè. - Instal·lacions juvenils  

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, fa efectiva 
mitjançant aquest conveni, la delegació a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental de les 
potestats d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils competència de la Generalitat, d’acord amb 
la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i el 
Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la Generalitat en matèria de 
joventut a les comarques. Aquestes potestats suposen gestionar les comunicacions prèvies i les 
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dades registrals inspeccionar i sancionar, d’acord amb el que estableix la normativa sectorial les 
cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura, campaments juvenils i, en 
general, qualsevol instal·lació juvenil emplaçada dins el terme dels municipis compresos en la 
demarcació comarcal corresponent.  
Igualment, el Consell Comarcal oferirà assessorament tècnic i administratiu a les persones 
interessades, dintre de les seves possibilitats i sense perjudici del servei d'assessorament general 
que, d'acord amb la normativa sectorial vigent, correspon a la Direcció General de Joventut.  
 
Sisè.– Aportacions econòmiques de la Direcció General de Joventut del Departament de 
Benestar Social i Família.  
 
6.1 Com a contribució al funcionament del SCJ, descrit al pacte segon, i per al suport a les 

actuacions previstes als pactes quart i cinquè relatius, respectivament, a les activitats d’educació en 
el lleure en les quals participen menors de 18 anys i a les instal·lacions juvenils, la Direcció General 
de Joventut del Departament de Benestar Social i Família farà una aportació total de 35.717 euros.  
Atesa la naturalesa d’aquest conveni, aquest pagament tindrà la consideració de transferència i 
s’haurà de tramitar en dues fases de la manera següent:  
- S’ordenarà el pagament del 90%, com a bestreta, en el moment de la signatura d’aquest conveni. 
Les garanties d’aquesta bestreta són que la receptora és una altra administració pública implicada 
en la promoció de la participació lliure i eficaç de la joventut i en el seu desenvolupament social.  
- El 10% restant s’ordenarà a partir de la presentació davant la Direcció General de Joventut, fins al 
15 de novembre de 2013, de la justificació de la part de la transferència corresponent al personal 
mínim a contractar, de la forma indicada en el pacte setè, apartat 1, d’aquest conveni.  
 
a) La part de la transferència anual corresponent al SCJ ha de garantir la contractació del mínim de 
personal indicat en el pacte segon, apartat quart d’aquest conveni. L’import de la part de la 
transferència per aquest concepte és de 30.000 euros.  
b) El factor determinant de la part de la transferència anual corresponent a les actuacions previstes 
al pacte quart, és el nombre d’activitats d’educació en el lleure notificades i realitzades a la comarca 
durant l’exercici anterior, així com l’estimació del nombre de visites de comprovació i seguiment que 
s’hauran de realitzar durant l’any vigent a la data de la transferència. El nombre de visites previst és 
de 32 i l’import de la part de la transferència per aquest concepte és de 2.368 euros.  
c) El factor determinant de la part de la transferència corresponent a les actuacions previstes al 
pacte cinquè, és el nombre total d’instal·lacions juvenils legalitzades a la comarca en data 31 de 
desembre de l'any anterior, i el nombre d'instal·lacions en tràmit o susceptibles de legalització en 
aquella data, a partir dels quals s'efectuarà l’estimació del nombre d’assessoraments, d’inspeccions 
preceptives biennals, inicials, especials i d’obertura d’expedient sancionador que s'hauran de dur a 
terme durant l’any vigent a la data de la transferència. L’import de la part de la transferència per 
aquest concepte és de 3.349 euros.  
Aquesta transferència serà compatible amb fons propis del Consell Comarcal i amb altres 
subvencions que aquest pugui rebre pels mateixos conceptes.  
 
6.2 La contribució anual de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i 

Família als programes recollits en el Pla Comarcal de Joventut, es farà mitjançant la corresponent 
convocatòria pública de concessió de subvencions per aquest concepte.  
Els requisits i condicions que haurà de complir el Consell Comarcal per poder optar a aquesta 
transferència i rebre-la, s’establiran en les bases reguladores corresponents.  
 
Setè.- Justificació de la transferència  
 
7.1 Respecte de la contractació del personal mínim indicat al pacte segon, apartat quart:  

 
El Consell Comarcal haurà de presentar a la Direcció General de Joventut, fins el 15 de novembre 
de 2013 i com a justificant de la transferència rebuda del Departament de Benestar Social i Família, 
una certificació del secretari del Consell Comarcal on s’acrediti la contractació del personal 
contractat.  
 
En cas que hi hagi despeses de personal previstes durant la vigència del conveni que no hagin estat 
satisfetes en la data de presentació de la justificació, s’haurà d’indicar en el formulari normalitzat que 
facilita la Direcció General de Joventut, que es tracta de despeses pendents d’abonar. Quan hagi fet 
el pagament, el Consell Comarcal haurà de presentar, fins el 31 de març de 2014, un certificat on 
s’acrediti que les despeses ajornades ja han estat abonades a les persones interessades.  
 
En el cas que, finalment, s’acrediti un import inferior al total de la transferència, si se subscriu un nou 
conveni per a l’exercici següent, es reduirà la quantitat assignada per aquest concepte per una 
quantia equivalent a l’import no justificat.  
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7.2 Respecte de les actuacions previstes al pacte quart:  

 
La Direcció General de Joventut verificarà d’ofici, d’acord amb les dades de què disposa, que el 
Consell Comarcal ha realitzat el nombre de visites de comprovació i seguiment a les activitats 
d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys indicat en el pacte 6.1.b) d’aquest 
conveni. En el cas que es comprovi que no s’ha realitzat el nombre de visites previstes, amb un 
marge del 10%, si se subscriu un nou conveni per a l’exercici següent, es reduirà la quantitat 
assignada per un import equivalent al nombre de visites no realitzades.  
 
7.3 Respecte de les actuacions previstes al pacte cinquè:  

 
La Direcció General de Joventut verificarà d’ofici, d’acord amb les dades de què disposa, que el 
Consell Comarcal ha realitzat les inspeccions corresponents en les instal·lacions juvenils de la seva 
comarca referides en el pacte 6.1 c) d’aquest conveni. En el cas que es comprovi que no s’ha 
realitzat les inspeccions, si se subscriu un nou conveni per a l’exercici següent, es reduirà la 
quantitat assignada per un import equivalent al nombre d'inspeccions no realitzades.  
 
Vuitè.– Altres compromisos del Departament de Benestar Social i Família  
 
8.1 La Direcció General de Joventut, a través de la Coordinació Territorial de Joventut corresponent, 

convocarà periòdicament un espai de coordinació en el qual hi participaran les dues parts signatàries 
d’aquest conveni, així com també la resta de consells comarcals de la demarcació territorial 
corresponent, per facilitar la comunicació i col·laboració en l’aplicació de les polítiques de joventut a 
l’àmbit territorial de referència.  
 
8.2 Per al desenvolupament del Pla Comarcal de Joventut, la Direcció General de Joventut i/o 

l’Agència Catalana de Joventut oferirà de forma continuada atenció i suport metodològic al personal 
del SCJ, a través d’assessoraments, formació i materials de suport en polítiques locals de joventut.  
8.3 Per tal d’impulsar el treball en xarxa en matèria d’informació juvenil entre els ajuntaments de la 

comarca, la Xarxa Catalana d’Informació Juvenil ofereix al SCJ canals de comunicació permanents i 
suport tècnic específic en informació juvenil.  
 
8.4 En el desplegament de les actuacions relatives a les activitats d’educació en el lleure en les 

quals participen menors de 18 anys i a les instal·lacions juvenils, la Direcció General de Joventut 
ofereix al SCJ atenció continuada i suport tècnic específic. Aquest suport tècnic inclourà l'ús 
d'aplicacions informàtiques específiques i en el marc de col·laboració interadministrativa.  
 
Novè.- Publicitat  

El Consell Comarcal es compromet a fer constar expressament en totes les activitats que realitzi 
relacionades amb aquest conveni, en tot el material divulgatiu que editi al respecte, així com en les 
convocatòries públiques i invitacions referents a aquelles activitats, en lloc visible i preferent, la 
inscripció «Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament Benestar Social i Família. 
Direcció General de Joventut».  
 
Així mateix, una vegada s’hagi aprovat, mitjançant Decret del Govern, el Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya 2011-2020, el Consell Comarcal haurà de fer constar el logotip d’aquest Pla, d’acord amb 
el model que estarà disponible al web de la Direcció General de Joventut.  
 
Desè. – Seguiment i avaluació  

Per tal de fer el seguiment i la valoració d’aquest conveni, es crea una Comissió de Seguiment, que 
serà paritària, i que estarà composada per un màxim de dues persones per cada part signatària. La 
Comissió serà presidida pel/per la president/a del Consell Comarcal, o la persona en qui aquest/a 
delegui. La/les persona/es representant/s de la Direcció General de Joventut serà/n de la 
Coordinació Territorial de Joventut que correspongui.  
 
La Comissió es reunirà, com a mínim, un cop l’any, a petició de qualsevol de les parts signatàries, 
per fer el seguiment de totes les actuacions pactades en el conveni i de la destinació de les 
aportacions econòmiques de la Direcció General de Joventut.  

 
Onzè.- Vigència del Conveni  

La vigència d’aquest conveni s’estableix des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013 
i pot ser prorrogat anualment per mutu acord exprés, mitjançant la formalització d’una addenda.  
 
Dotzè.- Resolució anticipada del conveni  

Són causes de resolució anticipada del conveni:  
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 El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.  
 

 La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.  
 

 L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules per alguna de les parts.  
 

 La denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.  
 

 Les generals establertes a la legislació vigent aplicable.  
 
En cas que la resolució anticipada del conveni sigui per una causa atribuïble al Consell Comarcal, el 
Departament de Benestar Social i Família podrà exigir el retorn de la part proporcional que 
correspongui de l’aportació econòmica feta a favor del Consell Comarcal.  
 
Tretzè.- Jurisdicció  

Les parts signatàries intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin sorgir en relació 
amb la interpretació, modificació, aplicació, execució i/o resolució del conveni. En cas que això no 
sigui possible, les parts sotmetran les divergències a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni en exemplar duplicat i a un sol efecte, en 
el lloc i la data indicats a l’encapçalament.” 

 

3. Ratificar aquest Decret a la propera sessió del Ple que se celebri. 
 

4. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 

2. El 6 de febrer de 2013 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’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 24 de setembre de 2003, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 229, de 17 de setembre de 
2003, en el qual es delegava en la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Comissió de Govern, donant-ne compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació en la següent reunió que es celebri. 
 
 
Per això, 
 

PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència 148/2012, de 18 de 
desembre de 2012.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 28 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
20. Donar compte del Decret de Gerència 30/2013, de 18 de gener, d’aprovació 

d’un contracte. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Gerència 
30/2013, de 18 de gener, d’aprovació d’un contracte. 
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ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
21. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

- 135/2012, de 26 de novembre; 136/2012, de 26 de novembre; 137/2012, de 26 de 
novembre; 138/2012, de 26 de novembre i 139/2012, de 26 de novembre, de 
reconeixement de triennis 

- 143/2012, de 30 de novembre; 152/2012, de 28 de desembre i 1/2013, de 15 de 
gener, per a la concertació d’una operació de tresoreria a curt termini per a l’any 
2013 

- 144/2012, de 5 de desembre; 145/2012, de 5 de desembre i 2/2013, de 15 de gener, 
d’aprovació de la convocatòria i les bases de selecció 

- 3/2013, de 16 de gener; 4/2013, de 28 de gener; 5/2013, de 28 de gener i 7/2013, de 
30 de gener; d’aprovació del llistat d’admesos i exclosos per a la provisió de 
llocs de treball 

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

- 135/2012, de 26 de novembre; 136/2012, de 26 de novembre; 137/2012, de 26 de 
novembre; 138/2012, de 26 de novembre i 139/2012, de 26 de novembre, de 
reconeixement de triennis 

- 143/2012, de 30 de novembre; 152/2012, de 28 de desembre i 1/2013, de 15 de gener, 
per a la concertació d’una operació de tresoreria a curt termini per a l’any 2013 

- 144/2012, de 5 de desembre; 145/2012, de 5 de desembre i 2/2013, de 15 de gener, 
d’aprovació de la convocatòria i les bases de selecció 

- 3/2013, de 16 de gener; 4/2013, de 28 de gener; 5/2013, de 28 de gener i 7/2013, de 
30 de gener; d’aprovació del llistat d’admesos i exclosos per a la provisió de llocs de 
treball 

  
 
22. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 570/2012, de 5 de novembre; 582/2012, de 13 de novembre; 590/2012, de 15 de 
novembre; 619/2012, de 28 de novembre; 639/2012, de 17 de desembre; 666/2012, 
de 21 de desembre; 685/2012, de 31 de desembre; 11/2013, de 10 de gener; 
32/2013, de 21 de gener; 59/2013, de 25 de gener; 66/2013, de 30 de gener i 
67/2013, de 30 de gener, d’aprovació de relacions de factures 

- 573/2012, de 6 de novembre; 583/2012, de 13 de novembre; 589/2012, de 15 de 
novembre; 618/2012, de 28 de novembre; 637/2012, de 12 de desembre; 668/2012, 
de 21 de desembre; 52/2013, de 24 de gener i 63/2013, de 29 de gener, 
d’aprovació de relacions de propostes de despesa 

- 571/2012, de 5 de novembre; 572/2012, de 6 de novembre; 608/2012, de 26 de 
novembre i 683/2012, de 28 de desembre, d’aprovació de la liquidació de preus 
públics 

- 598/2012, 599/2012 i 600/2012, de 19 de novembre; 672/2012, 673/2012, 674/2012, 
678/2012, 679/2012 i 680/2012, de 28 de desembre; 686/2012 i 687/2012, de 31 de 
desembre, de justificació, reposició, cancel·lació, aprovació i autorització de 
bestretes de caixa fixa  

- 584/2012, de 14 de novembre; 638/2012, de 14 de desembre; 23/2013, de 17 de 
gener i 64/2013, de 30 de gener, de cessió de crèdit 

- 601/2012 i 602/2012, de 20 de novembre, de prendre coneixement d’acords 
notificats 

- 628/2012, de 4 de desembre; 634/2012, de 12 de desembre i 688/2012, de 31 de 
desembre, de modificació del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 
2012 

- 3/2013, de 8 de gener; 15/2013, 16/2013 i 17/2013, de 15 de gener; 19/2013, de 16 
de gener, de modificació del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 
2013 
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- 623/2012, de 3 de desembre, de comptabilitzar una despesa i donar de baixa una 
despesa reconeguda. 

- 704/2012, de 31 de desembre, d’ordenament de pagament 
- 47/2013, de 24 de gener, de donar de baixa drets reconeguts d'exercicis anteriors  
- 606/2012 i 607/2012, de 26 de novembre; 629/2012, de 10 de desembre; 652/2012, 

de 18 de desembre; 661/2012, de 20 de desembre; 20/2013, de 16 de gener; 
27/2013, de 18 de gener i 44/2013, de 23 de gener, de rescabalament de despeses 

- 609/2012, de 26 de novembre, de deducció de la nòmina de novembre les 
retribucions no meritades 

- 632/2012, de 12 de desembre, d’atorgament d’un premi 
- 635/2012, de 12 de desembre; 684/2012, de 28 de desembre i 60/2013, de 28 de 

gener, d’autorització i pagament per a la assistència de cursos al personal  
- 636/2012, de 12 de desembre, d’autorització i disposició d’una despesa 
- 662/2012, de 20 de desembre; 45/2013 i 46/2013, de 23 de gener, d’atorgament de 

gratificacions i productivitat 
- 664/2012, de 21 de desembre, d’atorgament d’una bestreta 
- 671/2012, de 27 de desembre, de traspas d’un import 
- 676/2012, de 28 de desembre, d’extinció i liquidació d’un contracte de treball 
- 677/2012, 681/2012 i 682/2012, de 28 de desembre, de contractació  
- 42/2013, de 23 de gener, per donar per finalitzada una reducció de jornada 
- 43/2013, de 23 de gener, d’atorgament d’un ajut 

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

- 570/2012, de 5 de novembre; 582/2012, de 13 de novembre; 590/2012, de 15 de 
novembre; 619/2012, de 28 de novembre; 639/2012, de 17 de desembre; 666/2012, de 
21 de desembre; 685/2012, de 31 de desembre; 11/2013, de 10 de gener; 32/2013, de 
21 de gener; 59/2013, de 25 de gener; 66/2013, de 30 de gener i 67/2013, de 30 de 
gener, d’aprovació de relacions de factures 

- 573/2012, de 6 de novembre; 583/2012, de 13 de novembre; 589/2012, de 15 de 
novembre; 618/2012, de 28 de novembre; 637/2012, de 12 de desembre; 668/2012, de 
21 de desembre; 52/2013, de 24 de gener i 63/2013, de 29 de gener, d’aprovació de 
relacions de propostes de despesa 

- 571/2012, de 5 de novembre; 572/2012, de 6 de novembre; 608/2012, de 26 de 
novembre i 683/2012, de 28 de desembre, d’aprovació de la liquidació de preus públics 

- 598/2012, 599/2012 i 600/2012, de 19 de novembre; 672/2012, 673/2012, 674/2012, 
678/2012, 679/2012 i 680/2012, de 28 de desembre; 686/2012 i 687/2012, de 31 de 
desembre, de justificació, reposició, cancel·lació, aprovació i autorització de bestretes 
de caixa fixa  

- 584/2012, de 14 de novembre; 638/2012, de 14 de desembre; 23/2013, de 17 de gener 
i 64/2013, de 30 de gener, de cessió de crèdit 

- 601/2012 i 602/2012, de 20 de novembre, de prendre coneixement d’acords notificats 
- 628/2012, de 4 de desembre; 634/2012, de 12 de desembre i 688/2012, de 31 de 

desembre, de modificació del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2012 
- 3/2013, de 8 de gener; 15/2013, 16/2013 i 17/2013, de 15 de gener; 19/2013, de 16 de 

gener, de modificació del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2013 
- 623/2012, de 3 de desembre, de comptabilitzar una despesa i donar de baixa una 

despesa reconeguda. 
- 704/2012, de 31 de desembre, d’ordenament de pagament 
- 47/2013, de 24 de gener, de donar de baixa drets reconeguts d'exercicis anteriors  
- 606/2012 i 607/2012, de 26 de novembre; 629/2012, de 10 de desembre; 652/2012, de 

18 de desembre; 661/2012, de 20 de desembre; 20/2013, de 16 de gener; 27/2013, de 
18 de gener i 44/2013, de 23 de gener, de rescabalament de despeses 

- 609/2012, de 26 de novembre, de deducció de la nòmina de novembre les retribucions 
no meritades 

- 632/2012, de 12 de desembre, d’atorgament d’un premi 
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- 635/2012, de 12 de desembre; 684/2012, de 28 de desembre i 60/2013, de 28 de 
gener, d’autorització i pagament per a la assistència de cursos al personal  

- 636/2012, de 12 de desembre, d’autorització i disposició d’una despesa 
- 662/2012, de 20 de desembre; 45/2013 i 46/2013, de 23 de gener, d’atorgament de 

gratificacions i productivitat 
- 664/2012, de 21 de desembre, d’atorgament d’una bestreta 
- 671/2012, de 27 de desembre, de traspas d’un import 
- 676/2012, de 28 de desembre, d’extinció i liquidació d’un contracte de treball 
- 677/2012, 681/2012 i 682/2012, de 28 de desembre, de contractació  
- 42/2013, de 23 de gener, per donar per finalitzada una reducció de jornada 
- 43/2013, de 23 de gener, d’atorgament d’un ajut 

 
  
23. Dictamen de declaració de serveis públics essencials del Consell Comarcal i 

els serveis que tenen naturalesa prioritària en relació amb les categories i 
funcions que es consideren necessàries per garantir les funcions atribuïdes 
al Consell Comarcal. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 6 de febrer de 2013, que és el 
que segueix: 
 
 

“RELACIÓ DE FETS 

 
1. L'article 23 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos generals de 

l'Estat per l'any 2013, estableix en relació amb l’oferta pública d'ocupació o altre 
instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal, estableix en 
el segon apartat, amb caràcter bàsic, que durant l'any 2013 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. 

 

2. El 6 de febrer de 2013 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. Pel que fa la regulació bàsica i pel sector públic estatal en matèria de 

contractació de personal temporal o de funcionaris interins cal assenyalar que 
l'article 23 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l'Estat per l'any 2013, estableix que l’oferta pública d'ocupació o altre instrument 
similar de gestió de la provisió de necessitats de personal, estableix en el segon 
apartat i amb caràcter bàsic, el següent: 

 
"Dos. Durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al 
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en 
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se 
restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren 
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales." 
 
La LGPE 2013 estableix que durant l'any 2013 no es procediria a la contractació de 
personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris 
interins llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables. 
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(No es realitza cap restricció respecte sectors, funcions o categories considerades 
prioritàries o respecte serveis públics essencials). 

 
Per al sector públic estatal (per tant, sense caràcter bàsic) es reprodueix la mateixa 
norma i s'afegeix que per a poder efectuar aquests nomenaments o contractacions 
caldrà prèvia autorització del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
També s'estableix la prohibició d'autoritzar convocatòries de places vacants de nou 
ingrés i convocatòries de llocs o places vacants de les entitats públiques 
empresarials i la resta d'organismes públics i ens del sector públic estatal no 
esmentats anteriorment, llevat de casos excepcionals i per cobrir necessitats 
urgents i inajornables, que requeriran la prèvia i expressa autorització del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Per últim, l’apartat cinquè de l'article 23 estableix que durant l'any 2013 seran 
objecte d'amortització en el sector públic estatal un número equivalent de places al 
de les jubilacions que es produeixin, en els termes i amb l'abast que determini el 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, llevat en els sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin al funcionament 
dels serveis públics essencials. 
 

2. En relació amb la regulació de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria cal 
destacar que les normes de referència són prèvies al LIei 1/2012, del 22 de febrer, 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, el Decret 170/1012, de 
27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor 
els del 2013 i l'Acord de Govern de 28 de febrer de 2012, el qual va establir 
mesures sobre nomenaments i contractacions de personal temporal per a l'any 
2011. 

 
La LGP de la Generalitat va preveure: 
 
“Art. 35. 

 
1. En l’exercici del 2012 no es poden tramitar expedients d’ampliació de plantilla ni 
disposicions o expedients de creació o de reestructuració d’unitats orgàniques que 
comportin un increment global de la despesa de personal, llevat de les derivades del traspàs 
de serveis o d’un finançament finalista extern a la Generalitat. 
2. El nomenament de personal interí i laboral temporal per vacant no pot superar el límit 
establert, amb caràcter bàsic, per la llei de pressupostos generals de l’Estat i s’ha de 
concentrar a atendre necessitats urgents i inajornables dels serveis públics essencials que 
determini el Govern. 
3. El Govern pot dictar altres mesures relatives als nomenaments i les contractacions 
laborals temporals en supòsits de substitució, excés o acumulació de tasques i per a la 
realització de programes, obres o serveis determinats. 
4. Les mesures limitatives establertes per aquest article no són aplicables a les despeses 
de personal ni a la contractació resultant de programes de foment competitius o d’altres 
recursos externs, en l’àmbit d’universitats i recerca. 

 
Per una banda, exigeix que els nomenaments i contractacions temporals per vacant 
es concentrin a atendre les necessitats urgents i inajornables dels serveis públics 
essencials que determini a aquest efecte el Govern de la Generalitat. Per a la resta 
de modalitats de nomenaments i contractacions de personal laboral temporal, la 
LGP de la Generalitat habilita el Govern per a aplicar les mesures de contenció i 
limitació de la despesa de personal que consideri més adients. 
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Amb aquesta habilitació pressupostària el Govern de la Generalitat aprovà el 28 de 
febrer de 2012 el següent Acord: 

 
Amb caràcter general estableix que les necessitats de personal que es generin s'han 
d'atendre prioritàriament amb el personal funcionari, estatutari i laboral existent, i que els 
nomenaments de personal interí i les contractacions de personal laboral temporal tenen 
caràcter excepcional i únicament es formalitzaran per a la cobertura de necessitats urgents i 
inajornables i amb les limitacions que estableixi l'Acord. 
 
Només es podrà nomenar o contractar personal interí per vacant en els supòsits següents: 
 
a) Per a la cobertura interina de llocs de treball vacants adscrits als serveis públics 

essencials representats en els següents col·lectius: 
 

- Personal docent no universitari i d’administració i serveis adscrits als centres i 
serveis educatius titularitat del Departament d’Ensenyament que realitza tasques 
d’atenció directa a l’alumnat i/o de suport essencial a l’activitat docent  

- Personal estatutari de l'lnstitut Català de la Salut   

- Personal al servei de l’Administració de Justícia 

- Personal de centres penitenciaris i de justícia juvenil i personal tècnic d’execució 
penal de compliment de l’activitat jurisdiccional 

- Personal assistencial de la xarxa d'equipaments de serveis socials i cívics i 
d’atenció directa a les persones discapacitades  

- Personal veterinari oficial d'escorxador 

- Personal amb funcions docents dels centres i escoles de capacitació agrària i de 
l’Escola de Viticultura i enologia i de suport essencial a l’activitat docent 

- Personal adscrit a les oficines de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya 

- Personal adscrit a la sala de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya, al Centre d’Informació Viària de Catalunya i al Servei de Gestió del 
Trànsit 

- Personal de suport administratiu adscrit a les comissaries de la Policia de la 
Generalitat  - Mossos d’Esquadra 

- Personal docent de l’ Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya  
 

No obstant l’anterior, els llocs de treball vacants que es generin en l’àmbit dels serveis 
públics essencials com a conseqüència de la resolució de processos generals de 
provisió de llocs de treball de personal funcionari o laboral únicament podran ésser 
objecte de cobertura per personal interí quan aquesta ocupació no comporti un 
increment global de la despesa i dels efectius del cos o categoria corresponent. 
 

b) Per a la cobertura interina de llocs de treball vacants adscrits a col·lectius que, pel seu 
nombre reduït d’efectius i per les seves especialitats funcionals, la seva ocupació es 
consideri prioritària per garantir l’adequat funcionament dels serveis. La cobertura 
d’aquestes vacants té caràcter excepcional, ha d’esser objecte d’autorització expressa 
per la Direcció General de Funció Pública i la seva ocupació interina ha de ser 
compensada amb la retenció d’altres places amb un cost pressupostat equivalent. La 
sol·licitud d’autorització per a la cobertura interina d’aquest llocs de treball ha de complir, 
com a mínim, amb els següents requisits:  
 

- El lloc de treball vacant s’ha d’haver publicitat per a la seva cobertura provisional 
entre funcionaris de carrera o personal laboral fix, sense que s’hagin presentat 
candidats que compleixin els requisits per a la seva ocupació. 
 

- Que el departament no tingui atorgades, a funcionaris de carrera o personal laboral 
fix de col·lectiu que es tracta, comissions de serveis o qualsevol altre permís o 
llicència l’autorització dels quals resti sotmesa a les necessitats del servei. 
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Pel que fa a nomenaments de personal interí o contractació de personal laboral per excés o 
acumulació de tasques per substitució transitòria dels titulars i per executar programes de 
caràcter temporal. 
 
Els nomenaments de personal interí i les contractacions de personal laboral temporal a què 
fa referència aquest punt es formalitzaran amb caràcter excepcional i amb la limitació dels 
crèdits pressupostaris consignats a aquests efectes, considerant les següents especificats: 
 

- Nomenaments de personal interí per excés o acumulació de tasques i les contractacions 
de personal laboral per circumstàncies de la producció tindran la durada estrictament 
necessària per a l'execució de les tasques encomanades, i, en cap cas, aquesta durada 
por superar l’establerta per l’exercici pressupostari 2012. Caldrà indicar la causa de 
l'excés o l’acumulació de tasques que determinen la necessitat i la urgència del 
nomenament o contractació. Els nomenaments i contractacions que s’hagin de 
formalitzar per aquesta causa, llevat dels formalitzats en l’àmbit dels col·lectius de 
personal docent no universitari, estatuari de l’Institut  Català de la Salut i al servei de 
l’Administració de Justícia, requeriran en qualsevol cas la prèvia i expressa autorització 
de la Direcció General de Funció Pública. Sens perjudici de l’anterior, la proposta de 
nomenament de personal interí que, havent estat nomenat per excés o acumulació 
d’unes tasques concretes  per altres circumstancies dins el mateix Departament, 
requereix la conformitat expressa de la personal titular de la secretaria general del 
departament d’adscripció, sense que aquesta conformitat pugui ser objecte de delegació 
en altres òrgans. 

 

- Nomenaments de personal interí per substitució i contractacions de personal laboral 
d'interinitat per substitució en llocs ocupats es podran formalitzar sempre que hagi crèdit 
pressupostari específic per atendre aquestes situacions. En els nomenaments i 
contractacions ha de quedar expressament consignada la causa de la substitució així 
com la identificació de la persona substituïda amb indicació que la persona substituïda 
complexi els requisits necessaris per a l’ocupació de lloc de treball afectat. En cap cas 
es formalitzaran nomenaments i contractacions per a la substitució del personal que es 
trobi en el primer mes de baixa per incapacitat temporal, llevat dels que s’hagin de 
formalitzar en l’àmbit dels serveis públics essencials a què fa referència el punt anterior 
d’aquest acord.   
 

- Nomenaments de personal interí per executar programes de caràcter temporal i 
contractacions de personal laboral d'obra o servei requeriran, prèviament a la seva 
formalització, l’acreditació que els seu finançament està afectat a una concreta actuació 
de naturalesa temporal i no susceptible de conversió en una activitat permanent, així 
com, en el  cas de la contractació per obra i servei, l’acreditació de l’autonomia i 
substantivitat  pròpia de l’obra i servei respecte de l’activitat normal de l’Administració. 
La durada dels nomenaments i contractacions no excediran de la fixada per al propi 
programa. 

 
S’exigeix que abans de formalitzar qualsevol nomenament o contractació temporal existeixi 
un informe sobre la necessitat urgent i inajornable i la impossibilitat de suplir les mancances 
pels sistemes reglamentaris o convencionals de provisió. En el cas dels nomenaments i 
contractacions en l'àmbit dels serveis essencials no caldrà la justificació de la impossibilitat 
de suplir les mancances pels sistemes reglamentaris o convencionals. 
 
Finalment aquest acord estableix en l’article 9.2 que és vigent durant l’exercici pressupostari 
2012 i, si s’escau, la seva pròrroga. 

 
3. En l’àmbit local, i, concretament, pel que fa a l’aplicació d’aquesta regulació al 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, cal destacar el següent: 
 

L’article 22.1 c) de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos generals 
de l'Estat per l'any 2013, en relació amb les bases de coordinació de la planificació 
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general de l’activitat econòmica en matèria de despeses de personal al servei del 
sector públic, preveu que s’inclouen dins del concepte de sector públic les  
corporacions locals i els organismes que en depenen.      
 
D’aquesta manera el Consell Comarcal del Vallès Oriental queda subjecte a la 
regulació en matèria de contractació de personal temporal ja esmentada i tot seguit 
s’analitza l’afectació i el grau d’incidència en relació amb aquest.  
 
La normativa bàsica conté una regla general de prohibició de nomenar personal 
interí o contractar personal temporal durant l’exercici 2013. 

 
No obstant això, l’esmentada norma preveu l’excepció a la regla general referida al 
paràgraf anterior. En aquest sentit, limita la possibilitat de nomenar personal interí o 
contractar personal temporal a supòsits excepcionals i per a cobrir necessitats 
urgents i inajornables restringides als sectors, funcions i categories professionals 
que es considerin prioritàries, o que afectin al funcionament dels serveis públics 
essencials. 

 
Per tant, les condicions que el legislador estableix per tal que les administracions 
públiques puguin procedir a realitzar el nomenaments o contractacions de caire 
temporal, són: 

 
- L’existència d'una necessitat urgent i que no es pugui ajornar.  
- Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o al 

funcionament dels serveis públics essencials. 
 

Amb aquesta previsió general bàsica, com s'ha vist, l’Estat i la Generalitat han 
reglamentat  les possibilitats de nomenar o contractar en funció de la causalitat, de 
la necessitat i del respectiu àmbit organitzatiu, cosa que també ha de poder fer 
aquesta corporació en ús de la potestat organitzativa i del principi d'autonomia local. 

 
Els sectors, funcions i categories professionals amb la consideració de 
prioritàries. 
 
Com que Ia normativa bàsica no estableix una definició de servei o sector prioritari 
o essencial, aquesta gestió I'haurà de determinar discrecionalment cada 
administració. 
 
D'entrada, hi hem d'entendre referides totes aquelles necessitats públiques que 
requereixin d'una actuació preferent sobre les altres, o sense les quals 
l'administració no podria prestar amb les degudes garanties els serveis públics a 
què està obligada per imperatiu legal. 

 
La definició de servei públic essencial 

 
La definició de servei públic essencial referida a l'àmbit local ve delimitada per les 
competències que els municipis i les corporacions locals han de prestar per mandat 
del legislador. 
 
En aquest sentit, el 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 estableix 
a l’article 85, pel que fa a les competències de la comarca, que li correspon realitzar 
activitats i prestar serveis públics d’interès supramunicipal. Li correspon també 
assegurar l’establiment i l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori 



67 

de la comarca i l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts 
per la Llei de l’organització comarcal i per la legislació de règim local. 
 
El Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOCC, disposa a l’article 25.1 
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 l’article 28. 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. 
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.  

 
Així mateix, l’apartat 2 d’aquest mateix article preveu que la comarca en l’àmbit de 
les seves competències, pot fer obres i prestar serveis, d’acord amb els requisits 
que estableix aquesta Llei. 
 
L’article 28 del TRLOCC a més, preveu que correspon a les comarques les 
competències següents: 
 
a) Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis 
b) Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les 

activitats dels municipis 
c) Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals obligatoris en els 

municipis que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los 
d) Cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al 

desenvolupament del territori 
e) Establir i coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les 

infraestructures, els serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal 
 

L’article 93 del TRLMRLC preveu pel que fa a les funcions d’assistència i 
cooperació comarcal, que, d’acord amb els criteris de coordinació s’han d’establir 
els mecanismes de suport que siguin necessaris perquè la comarca pugui 
desplegar les competències que i atribueix el TRLOCC en matèria d’assistència i 
cooperació i d’exercici de les funcions públiques necessàries en l’àmbit municipal. 
 
D’altra banda, l’article 137 del TRLMRLC preveu, en relació amb les competències 
delegades, que l’administració de la Generalitat de Catalunya pot delegar o 
assignar l’exercici de competències pròpies als ens locals de Catalunya.  
 
També cal tenir en compte la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 
d’abril per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) que disposa 
quines són les funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals. En 
concret I'apartat 1.2 d'aquesta disposició estableix que són funcions públiques 
necessàries en totes les corporacions locals la responsabilitat administrativa de les 
quals està reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal: 
 
- La de secretaria, comprensiva de la fe pública i el d’assessorament legal 

preceptiu. 
- El control i la fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i 

pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
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Ateses les consideracions legals apuntades, entenem que són serveis públics 
essencials del Consell Comarcal del Vallès Oriental, els següents: 
 
Com a serveis públics essencials en l'àmbit propi comarcal: 
 
Personal de les categories que es considerin necessàries per a garantir les funcions 
següents: 

 
- Tota activitat dirigida a impulsar i reactivar el finançament, així com per a 

assegurar els ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
- Funcions públiques necessàries de secretaria, intervenció i tresoreria 
- Activitats necessàries per a dur a terme les publicacions al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i d’altres 
butlletins oficials   

- Funcions d’assistència tècnica i assessorament ambiental als municipis de la 
comarca 

- Funcions d’assistència tècnica i assessorament en arxiu i gestió documental als 
municipis de la comarca 

- Funcions d’assistència tècnica i assessorament en matèria d’habitatge als 
municipis de la comarca 

- Menjador escolar (contractació i subvencions) 
- Transport escolar (contractació i subvencions) 
- Transport adaptat 
- Gestió del servei d’ajuda a domicili 
- Acompanyament en els serveis competència del Consell Comarcal 
- Funcions d’assessorament en matèria d’habitatge als ciutadans (Oficina Local 

d’Habitatge del Vallès Oriental)  
- Servei social especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència 
- Accés motoritzat al medi natural 
- Funcions de seguiment, control i inspecció de les instal·lacions juvenils 
- Funcions de coordinació i gestió dels serveis socials resta de municipis del 

Vallès Oriental 
- Funcions de cooperació amb els ens locals de la comarca i d’assessorament en 

matèria de tecnologies de la informació i de la comunicació 
- Funcions de gestió i manteniment de l’arxiu comarcal 
- Inventari i  dels camins rurals i dels camins i pistes forestals existents en els 

termes municipals de la comarca 
- Autoritzacions d’activitats organitzades de circulació motoritzada en grup  
- Funcions de suport als municipis en relació amb l’acollida, igualtat i acomodació 

de la nova ciutadania del Vallès Oriental 
- 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 certificació digital 
- Funcions de traducció i interpretació  
- Funcions de suport als serveis de telecomunicacions: veu, mòbil i dades 
- Funcions d’implantació de l’administració electrònica i serveis de seguretat 

informàtica i tecnològica, i de la comunicació. 
 

Sectors, funcions i categories professionals prioritàries: 
 
Reiterant el que ja s'ha apuntat, els sectors, funcions i categories professionals que 
es considerin prioritàries han de respondre a aquelles necessitats públiques que 
requereixin d'una actuació preferent sobre les altres. Sense elles la resta de serveis 
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públics que l'Administració resta obligada a prestar per imperatiu legal no podrien 
dur-se a terme amb les degudes garanties. 
 
En aquest sentit, i sent conscients que les necessitats que puguin sorgir durant 
I'exercici 2013 seran conjunturals i que, en moltes ocasions, comportaran la 
necessitat de procedir a l'anàlisi de si la necessitat que es pretén cobrir s'encabeix 
dins el concepte de sector, funció o categoria de caràcter prioritari, es poden 
establir, sobre la base d'una analogia amb els serveis mínims que s'estableixen en 
les supòsits de vaga per garantir els servers públics, que les següents àrees o 
sectors tenen la naturalesa de prioritàries, amb relació a les categories i funcions 
que es consideren necessàries per a garantir la prestació del servei: 
 
- Suport i assistència a la Presidència i a la resta d'òrgans de govern  
- Funcions de gestió i tramitació de l’activitat dels òrgans unipersonals i col·legiats 

del Consell Comarcal 
- Servei de contractació 
- Serveis generals 
- Serveis d’implantació de l’administració electrònica i serveis de seguretat 

informàtica,  tecnològica, i de la comunicació. 
- Suport jurídic a les àrees encarregades de gestionar els serveis públics 

essencials 
- Comandament, coordinació i gestió dels serveis públics essencials  
- Arxiu i registre  
- Serveis de recursos humans  
- Tramitació i gestió electrònica de procediments administratius i prestar suport 

tècnic per a la creació de xarxes telemàtiques. 
- Atenció al públic 

 
MECANISMES GENERALS PER A LA COBERTURA DE LES NECESSITATS DE 
PERSONAL 
 
A continuació enumerem els criteris que haurien de regir la proposta de 
nomenament de personal interí i la contractació de personal temporal d'acord amb 
la normativa vigent. 
 
1) En primer lloc, les necessitats de personal que es generin durant I'exercici 2013 
s'atendran, prioritàriament, amb personal funcionari de carrera mitjançant els 
sistemes legalment previstos de provisió de llocs de treball, mobilitat 
interadministrativa i I'efectivitat dels reingressos al servei actiu dels empleats 
públics que així ho hagin sol·licitat. 
 
2) En segon lloc, i com a regla general, s'estableix el criteri d'acord amb el qual 
durant I'exercici 2013 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) D'acord amb el que preveu I'article 10 EBEP, són funcionaris interins aquells que 
per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats per a 
exercir funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les 
circumstàncies següents: 
 
a) L'existència de places vacants quan no sigui possible cobrir per funcionaris de 
carrera. 
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b) La substitució transitòria dels titulars. 
c) L'execució de programes de caràcter temporal. 
d) L'excés o acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins d'un 
període de dotze mesos. 
 
4) El Consell Comarcal compta exclusivament amb funcionaris interins que 
executen programes de caràcter temporal que regula I'EBEP. Aquests 
nomenaments són en la seva majoria previs a l'entrada en vigor del RDL 20/2011, 
malgrat que alguns estan subjectes a termini. D'acord amb el que preveu l’article 23 
de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos generals de l'Estat per 
l'any 2013, proposem el següent tractament d’aquests supòsits així com dels nous 
nomenaments: 
 
A) NOMENAMENTS INTERINS EFECTUATS AMB ANTERIORITAT A 

L’ENTRADA EN VIGOR DEL RDL 20/2011 
 

Es tracta de nomenaments que responen a necessitats i llocs de treball ja ocupats 
durant exercicis anteriors pel mateix personal interí i dotats pressupostàriament per 
a I'exercici 2013. 
 
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, la seva renovació respon al 
manteniment de les causes de necessitat que els van originar. En conseqüència, 
no ens trobem davant un supòsit da nou ingrés als efectes del que estableix  
l’article 23 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos generals de 
l'Estat per l'any 2013. 
 
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. 

 
B) NOMENAMENTS INTERINS DESPRÉS DE L’ENTRADA EN VIGOR DE 

L’ARTICLE LA LLEI 17/2012, DE 27 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS 
GENERALS DE L'ESTAT PER L'ANY 2013 
 

D'acord amb els criteris de contenció de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
Pressupostos generals de l'Estat per l'any 2013, 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. 
 
Per tant, la gestió de les necessitats de recursos humans es realitzarà seguint 
aquests paràmetres: 

 
B1 Vacants que es produeixen com a conseqüència de la pèrdua de la 
condició de funcionari de carrera o de personal laboral fix 
 
D'acord amb el criteri general expressat anteriorment, 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 Ia plaça 
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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. 
 
B2 Places vacants dotades pressupostàriament i que no hagin estat cobertes 
en exercicis anteriors 
 
De nou, es fa necessari aplicar la regla general d’amortització de la plaça excepte 
si en termes d'anàlisi s’observà 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 (punt 2.1 d'aquest informe). 
 
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. 
 
B3 Nomenaments interins de les lletres b, c i d de l'art. 10 de I'EBEP 
 
En aquest cas també és d'aplicació la regla general de contenció de la despesa. 
En conseqüència, 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. 

 
SOBRE LA POSSIBILITAT DE CONVOCAR PROCESSOS DE PROMOCIÓ 
INTERNA 

 
La promoció interna consisteix en l'accés des d'un cos o escala d'un grup o 
subgrup de classificació professional a un altre de superior. Com que s'articula 
mitjançant un procés de selecció, requereix de la seva inclusió en l’oferta pública 
d'ocupació o altre instrument anàleg i, per tant, aparentment restaria subjecta a les 
restriccions imposades per l'article 3.1 del Reial decret Llei 20/2011, el qual exclou 
la incorporació do nou personal a les Administracions Públiques. 
 
Tanmateix, cal analitzar quina ha estat la voluntat última del legislador en aprovar 
la norma de referència. Entenem que aquella no ha estat tant en frustrar la carrera 
professional del personal funcionari i laboral, com I'evitar que incrementi el nombre 
d'efectius al servei del sector públic. Per tant, malgrat que existeix I'obligació de 
publicar en l'ìnstrument adequat les convocatòries de promoció interna, això no 
hauria de ser obstacle per a efectuar aquestes convocatòries quan el servei ho 
requereixi. Ans al contrari, aquesta serà segurament un dels instruments en què 
les administracions públiques hauran d'incidir per a mantenir la qualitat dels serveis 
malgrat les restriccions en la incorporació de nou personal. 
 
Això sí, per a complir amb els criteris fixats pel legislador, la finalització dels 
processos selectius de promoció interna hauria de comportar l'obligació 
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d'amortitzar les places que quedessin vacants en el grup immediatament inferior, 
cosa que evitaria I'increment de la plantilla del Consell Comarcal, excepte si en 
termes d'anàlisi organitzativa fos necessari mantenir-les. 
 
En qualsevol cas, només podien ser cobertes per personal interí en cas de 
necessitats urgents i inajornables en aquells sectors, funcions i categories 
professionals prioritàries o que afectin als serveis públics essencials. 

 
Així mateix, el Sr. Miguel Sánchez Morón, catedràtic de Dret Administratiu de la 
Universidad de Alcalá, a petició de la Diputació de Barcelona emet un informe 
jurídic sobre I'aplicació en l'àmbit de les entitats locals de I'article 3 del Reial 
decret-llei 20/2011, en el qual conclou que aquestes tenen competència per a fixar, 
en funció del context econòmic i sociopolític i respectant el marc jurídic vigent, els 
serveis que es considerin essencials i prioritaris, ja que el legislador no ha establert 
un llistat tancat a aquests efectes. 

 
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. Declarar serveis públics essencials de caràcter propi del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental els següents: 
 

- Tota activitat dirigida a impulsar i reactivar el finançament, així com per a 
assegurar els ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

- Funcions públiques necessàries de secretaria, intervenció i tresoreria 
- Activitats necessàries per a dur a terme les publicacions al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i d’altres 
butlletins oficials   

- Funcions d’assistència tècnica i assessorament ambiental als municipis de la 
comarca 

- Funcions d’assistència tècnica i assessorament en arxiu i gestió documental als 
municipis de la comarca 

- Funcions d’assistència tècnica i assessorament en matèria d’habitatge als 
municipis de la comarca 

- Menjador escolar (contractació i subvencions) 
- Transport escolar (contractació i subvencions) 
- Transport adaptat 
- Gestió del servei d’ajuda a domicili 
- Acompanyament en els serveis competència del Consell Comarcal 
- Funcions d’assessorament en matèria d’habitatge als ciutadans (Oficina Local 

d’Habitatge del Vallès Oriental)  
- Servei social especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència 
- Accés motoritzat al medi natural 
- Funcions de seguiment, control i inspecció de les instal·lacions juvenils 
- Funcions de coordinació i gestió dels serveis socials resta de municipis del 

Vallès Oriental 
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- Funcions de cooperació amb els ens locals de la comarca i d’assessorament en 
matèria de tecnologies de la informació i de la comunicació 

- Funcions de gestió i manteniment de l’arxiu comarcal 
- Inventari i  dels camins rurals i dels camins i pistes forestals existents en els 

termes municipals de la comarca 
- Autoritzacions d’activitats organitzades de circulació motoritzada en grup  
- Funcions de suport als municipis en relació amb l’acollida, igualtat i acomodació 

de la nova ciutadania del Vallès Oriental 
- 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 certificació digital 
- Funcions de traducció i interpretació  
- Funcions de suport als serveis de telecomunicacions: veu, mòbil i dades 
- Funcions d’implantació de l’administració electrònica i serveis de seguretat 

informàtica i tecnològica, i de la comunicació. 
- Funcions en matèria de coordinació de les actuacions en matèria de consum. 
- Funcions d’assessorament sobre el deute hipotecari. 

 
Respecte d'aquests serveis tindran la consideració d'essencial les categories i 
funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació. 

 
2. Declarar que les següents àrees o sectors tenen la naturalesa de prioritàries, amb 

relació a les categories i funcions que es consideren necessàries per a garantir les 
funcions atribuïdes al Consell Comarcal del Vallès Oriental: 

 
- Suport i assistència a la Presidència i a la resta d'òrgans de govern  
- Funcions de gestió i tramitació de l’activitat dels òrgans unipersonals i 

col·legiats del Consell Comarcal 
- Servei de contractació 
- Serveis generals 
- Serveis d’implantació de l’administració electrònica i serveis de seguretat 

informàtica,  tecnològica, i de la comunicació. 
- Suport jurídic a les àrees encarregades de gestionar els serveis públics 

essencials 
- Comandament, coordinació i gestió dels serveis públics essencials  
- Arxiu i registre  
- Serveis de recursos humans  
- Tramitació i gestió electrònica de procediments administratius i prestar suport 

tècnic per a la creació de xarxes telemàtiques. 
- Atenció al públic 

 
3. Aprovar les directrius que hauran de regir la cobertura de les necessitats de 

personal: 
 

1) Les necessitats de personal que es generin durant I'exercici 2013 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 
2013 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 
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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 2013, 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. 
 
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 
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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. Es procedirà a realitzar convocatòries de promoció interna amb la finalitat de 

mantenir la qualitat dels serveis i de racionalitzar l’eficàcia i eficiència dels recursos 
humans existents sense haver de recórrer a la incorporació de personal de nou 
ingrés, quan el servei ho requereixi í sempre que dita convocatòria vagi 
acompanyada de l’amortització de les places que quedin vacants en el grup 
immediatament inferior, excepte si en termes d'anàlisi organitzativa fos necessari 
mantenir-les. 
 

5. Notificar aquest acords a les persones interessades.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 28 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
La senyora Meritxell Budó i Pla es retira de la sessió. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESTUDIS 
 
24. Donar compte del Decret de Presidència 128/2012, de 16 de novembre, de 

sol·licitud de pròrroga del conveni. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Presidència 
128/2012, de 16 de novembre, de sol·licitud de pròrroga d’un conveni. 
 
 
25. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 653/2012, de 19 de desembre, de modificació del termini d’execució d’un 
contracte 

- 660/2012, de 20 de desembre, de pròrroga d’un contracte 

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

- 653/2012, de 19 de desembre, de modificació del termini d’execució d’un contracte 
- 660/2012, de 20 de desembre, de pròrroga d’un contracte 

 
La senyora Rosa M. Isidro i Ortega s’incorpora a la sessió. 
 
26. Dictamen de ratificació del Decret de Presidència 149/2012, de 18 de 

desembre, de rectificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
amb l’Ajuntament de la Llagosta en matèria d’habitatge. 

  
Llegit el dictamen de l’Àrea de Política Territorial i Estudis, de 6 de febrer de 2013, que 
és el que següeix: 



76 

 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 18 de desembre, la Presidència va dictar el Decret número 149/2012 següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 de novembre de 2012, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acceptar 

l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’habitatge a 
l’Ajuntament de la Llagosta i va aprovar el contingut i la signatura del conveni que regulava 
la prestació. 
 

2. El pacte segon apartat 2 de l’esmentat conveni preveia com a obligació del Consell 
Comarcal el següent: 

 
“ 
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. El 12 de desembre de 2012, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi Ambient 

i Territori, va emetre l’informe següent: 
 

“En relació amb el text del conveni per a la prestació per part del Consell Comarcal 
d’assistència tècnica d’habitatge a l’Ajuntament de La Llagosta s’ha apreciat un error en la 
dedicació consignada. 
 
Així doncs, es proposa modificar el text aprovat per tal d’esmenar la dedicació, 
exclusivament, de manera que allà on consta que la dedicació és de 5 hores quinzenals passi 
a dir que és de 5 hores setmanals.” 

 
4. Tenint en compte que la previsió del cost de la prestació del servei prevista al conveni 

esmentat es referia a una dedicació de 5 hores setmanals es fa palès que l’error al que fa 
referència el cap de l’Àrea de Medi Ambient i Territori a l’informe reproduït en el punt 
anterior és un error material de fet i, per tant, que cal esmenar.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu que les 
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics, existents en els seus actes. 
 

2. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 24 de setembre de 2003, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 229, de 17 de setembre de 2003, 
en el qual es delegava en la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Comissió de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent 
als efectes de ratificació en la següent reunió que es celebri. 

 
Per això, 
 
DECRETO: 
 
1. Rectificar l’error material de fet contingut el pacte segon apartat 2 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, en el sentit següent: 
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On diu: 
 

“ 
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” 

 
Ha de dir: 

 
“ 

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 habitatge” 

 
2. Ratificar aquest Decret a la propera sessió del Ple que se celebri. 

 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 

 
2. El 6 de febrer de 2013 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’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 24 de setembre de 2003, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 229, de 17 de setembre de 
2003, en el qual es delegava en la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Comissió de Govern, donant-ne compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació en la següent reunió que es celebri. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència 149/2012, de 18 de 
desembre.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 28 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
27. Dictamen de delegació de competències i d’aprovació del contingut i la 

signatura del conveni amb els ajuntaments de Cardedeu i les Franqueses del 
Vallès per dur a terme l’actuació PUOSC “Millora de camins rurals entre les 
Franqueses del Vallès i Cardedeu”. 

  
Llegit el dictamen de l’Àrea de Política Territorial i Estudis, de 6 de febrer de 2013, que 
és el que següeix: 
 
 
RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 4 de febrer de 2013, 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 2 de març de 2011 es va publicar al DOGC el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) corresponent a l’anualitat 2012, dins del qual s’atribueix al Consell Comarcal una 
subvenció de 236.676,42 euros per a l’actuació de Millora de camins rurals entre les 
Franqueses del Vallès i Cardedeu, que té un pressupost de 317.158,79 euros (PUOSC 
2012/1177). 
 
L’actuació de Millora de camins rurals entre les Franqueses del Vallès i Cardedeu  és 
d’àmbit supramunicipal i ha de comprendre el camí de Can Cabeça a les Franqueses del 
Vallès amb una longitud d’uns 1.406 metres i el camí de Sant Hilari entre les Franqueses 
del Vallès i Cardedeu amb una longitud d’uns 2.229 metres. L’àmbit d’aquesta actuació 
connecta la xarxa viària secundària entre les carreteres BV-5151 a les Franqueses del 
Vallès i BV-5108 a Cardedeu. 
 
Per al desenvolupament de l’actuació, es considera oportú dividir la licitació i execució en 
dues fases, corresponents cadascuna a un dels dos municipis. En aquest sentit, el 
Departament de Governació i Relacions Institucionals ha validat aquest plantejament, si bé 
ha establert la necessitat de redactar un projecte únic, que haurà de ser avaluat pels 
Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per això, es considera adequat que el Consell Comarcal s’encarregui de la redacció del 
projecte únic de l’actuació de caràcter supramunicipal, que es dividirà en dues fases. 
 
Així mateix, per dur a terme aquesta actuació, es considera adequat formalitzar un 
encàrrec als ajuntaments de Cardedeu i de les Franqueses del Vallès per tal que s’ocupin, 
pel que fa a la fase corresponent al seu municipi, de la licitació i adjudicació de l’actuació 
abans del 31 de desembre de 2012, de l’execució i treballs facultatius, de la redacció i 
aprovació de tota la documentació necessària i de l’obtenció de tots els permisos i 
informes que siguin necessaris d’altres administracions per raó de les respectives 
competències sectorials o bé d’empreses de serveis, essent els ajuntaments els únics 
responsable del pagament dels imports derivats de l’execució de l’actuació. Tanmateix, el 
Consell Comarcal transferirà als ajuntaments l’import de la subvenció del PUOSC que 
efectivament rebi, repartida a parts iguals. 
 
D’acord amb aquestes premisses, doncs, s’informa favorablement el conveni amb 
ajuntaments de Cardedeu i de les Franqueses del Vallès per tal d’encarregar-los la gestió 
de l’actuació.” 

 
2. El 5 de febrer de 2013, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 

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

3. El 6 de febrer de 2013 s’ha celebrat la Comissió Informativa i cap membre no es 
troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 

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

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

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

 
3. L’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

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

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

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

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

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

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

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Delegar als ajuntaments de Cardedeu i les Franqueses del Vallès la gestió de 

l’execució de l’actuació PUOSC Millora de camins rurals entre les Franqueses del 
Vallès i Cardedeu. 
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2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni que regula les condicions de 
l’esmentada delegació, d’acord amb el contingut següent: 

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la Corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, la senyora Calamanda Vila i Borralleras, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament 
de Cardedeu, assistida pel secretari de la Corporació, el senyor Jaume Miró Herms. 
 
I de l’altra, el senyor Francesc Colomé Tenas, alcalde president de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, assistit pel secretari de la Corporació, el 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, facultat per aquest acte per l’acord del Ple de 17 de 
setembre de 2003, que delegava al president la signatura de convenis aprovats pel Ple i 
per la Comissió de Govern en l’àmbit de les seves competències. 
 
L’alcaldessa presidenta i l’alcalde president dels ajuntaments, 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 pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els secretaris, també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 

 
M A N I F E S T E N 

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

GOV/14/2012, de 28 de febrer, d’aprovació del PUOSC per a l’any 2012 d’acord 
amb el qual s’hi inclou l’actuació núm. 2012/1177, Millora de camins rurals entre les 
Franqueses del Vallès i Cardedeu amb un pressupost de 317.158,79 euros i una 
subvenció de 236.676,42 euros. 
 

II. Que el 6 de març de 2012 el Consell Comarcal del Vallès Oriental, va reiterar al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals la necessitat d’actualitzar el 
pressupost d’1.019.157,17 € a 250.000 €, tal com ja s’havia al·legat durant el 
període d’informació pública del PUOSC corresponent a l’anualitat 2012.   
 

III. Que l’Ajuntament de Cardedeu disposa del projecte tècnic d’Urbanització parcial de 
l’av. Sant Hilari i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès del Projecte tècnic per a 
la pavimentació del camí de Can Cabeça, i que és voluntat dels ajuntaments 
incloure aquestes actuacions dins de l’ACTUACIÓ Millora de camins rurals entre 
les Franqueses del Vallès i Cardedeu. 
 

IV. Que l’actuació Millora de camins rurals entre les Franqueses del Vallès i Cardedeu  
és d’àmbit supramunicipal i ha de comprendre el camí de Can Cabeça a les 
Franqueses del Vallès amb una longitud d’uns 1.406 metres i el camí de Sant Hilari 
entre les Franqueses del Vallès i Cardedeu amb una longitud d’uns 2.229 metres. 
L’àmbit d’aquesta actuació connecta la xarxa viària secundària entre les carreteres 
BV-5151 a les Franqueses del Vallès i BV-5108 a Cardedeu. 
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V. Que el cost de la redacció del projecte i l’estudi bàsic de seguretat i salut de 
l’actuació Millora de camins rurals entre les Franqueses del Vallès i Cardedeu  a 
partir de la documentació de la que disposen els ajuntaments s’estima en 3.630 €, 
amb l’IVA inclòs. 
 

VI. Que per tal d’afavorir l’execució de les obres que corresponguin a l’ACTUACIÓ 
Millora de camins rurals entre les Franqueses del Vallès i Cardedeu és voluntat de 
les parts aprovar un projecte que sigui executable en dues fases, cadascuna de les 
quals correspongui a un dels municipis. 
 

VII. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments de Cardedeu i les 
Franqueses del Vallès tenen interès en formalitzar un conveni de col·laboració 
relatiu a la redacció i finançament del projecte així com a la delegació la gestió de 
l’actuació PUOSC Millora de camins rurals entre les Franqueses del Vallès i 
Cardedeu. 

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

C O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E S 
 
La competència de l’Ajuntament 
 
1. Els articles 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 

local (LBRL) i 66.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, d’acord amb els quals, el 
municipi té competències pròpies, entre d’altres, en matèria d’ordenació, gestió i 
execució i la disciplina urbanística, i la pavimentació de vies públiques urbanes. 

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

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

 
3. La Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 

 
4. L’article 2.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 

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

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

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

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

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

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

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

 



82 

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

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

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

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

per al període 2008-2012. 
 

4. L’Edicte de 15 de juny de 2011, número de DOGC 5900, d’informació pública del 
PUOSC corresponent a l’any 2012. 

 
5. L’acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, d’aprovació del PUOSC per a l’any 2012 pel 

qual s’hi inclou l’actuació núm. 2012/1177, Millora de camins rurals entre les 
Franqueses del Vallès i Cardedeu, publicat el 2 de març de 2012 al DOGC  número 
6079. 

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

P A C T E S 
 
Primer. Aquest conveni té per objecte regular el finançament de la redacció del projecte 
executiu, que inclou l’estudi bàsic de seguretat i salut, de les obres relatives a l’actuació 
Millora de camins rurals entre les Franqueses del Vallès i Cardedeu –en endavant, 
l’ACTUACIÓ-, així com formalitzar la delegació de les competències de gestió de 
l’ACTUACIÓ a l’Ajuntament de Cardedeu i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès –en 
endavant, els AJUNTAMENTS-, que l’accepten.  
 
Les parts declaren conèixer i acceptar que el pressupost total d’execució del PROJECTE 
de l’actuació serà de 250.000 euros IVA inclòs, els quals es distribuiran per meitats iguals 
entre ambdós ajuntaments. 
 
Segon. Per raó d’aquest conveni correspon al CONSELL COMARCAL: 

 
a. Redactar el projecte executiu, que inclou l’estudi bàsic de seguretat i salut, de 

l’actuació Millora de camins rurals entre les Franqueses del Vallès i Cardedeu (en 
endavant el PROJECTE), així com, si s’escau, dur a terme la redacció i la tramitació 
de les possibles modificacions o reformes d’aquest. El pressupost total d’execució del 
PROJECTE serà de 250.000 euros, IVA inclòs, i el cost de redacció s’estima en 3.630 
€, IVA inclòs. 
 

b. Consignar en l’estat de despeses dels seus pressupostos, dins del període d’execució 
establert pel PROJECTE, una subvenció de 236.676,42€ corresponent al 
cofinançament del PUOSC, fent-la constar a l’estat d’ingressos corresponent a cada 
exercici, i com a subvenció de capital. 

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

Institucionals els documents justificatius de la despesa realitzada a càrrec de la 
subvenció PUOSC, així com la resta de documentació necessària per donar 
compliment a les bases d’execució del PUOSC per al quinquenni 2008-2012, un cop 
els AJUNTAMENTS hagin finalitzat l’execució de les obres i hagin presentat la 
documentació corresponent.   
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d. Transferir als AJUNTAMENTS per meitats iguals, un cop en disposi, l’import 
corresponent del cofinançament del PUOSC que efectivament rebi. 

 
e. Pel cas que s’incrementin els ajuts o s’obtinguin altres subvencions, sempre i quan 

siguin superiors als costos dels contractes de referència o de les seves modificacions 
o de nous que s’atorguin, el CONSELL COMARCAL les aportarà als AJUNTAMENTS 
per meitats iguals. Aquest reintegrament es produiria en un termini màxim d’un mes a 
partir d’aquell en què els referits increments s’haguessin ingressat efectivament a la 
Tresoreria del CONSELL COMARCAL. 

 
f. Les altres que resultin d’aquest conveni. 
 
Tercer. Per raó d’aquest conveni correspon als AJUNTAMENTS: 
 
a. Assumir la delegació de la gestió de l’ACTUACIÓ amb subjecció plena a les bases 

d’execució del PUOSC per al quadrienni 2008-2012, aprovades pel Decret 101/2008, 
de 6 de maig i de conformitat amb el PROJECTE redactat pel CONSELL COMARCAL 
que s’aprovi. 

 
Els AJUNTAMENTS són els únics responsables del pagament dels imports derivats de 
la gestió de l’ACTUACIÓ, de conformitat amb el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  

 
b. Assumir el cost, per meitats iguals, de la redacció del PROJECTE, així com, de les 

possibles desviacions, modificacions o reformes.  
 

c. Consignar a l’estat de despeses del pressupost per l’exercici 2013 l’import 
corresponent a la meitat del cost de l’ACTUACIÓ, l’import que correspongui a la meitat 
del cost total de la redacció del PROJECTE i l’import corresponent del nomenament de 
la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, si s’escau, així com consignar a 
l’estat d’ingressos, com a subvenció de capital procedent del CONSELL COMARCAL, 
el cofinançament PUOSC. 

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

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

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

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

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

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

contracte d’obra corresponent a la fase detallada al projecte que correspongui a cada 
AJUNTAMENT, abans del 31 de juliol de 2013, així com totes les prerrogatives que 
corresponguin a l’Administració d’acord amb la normativa de contractació. 

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

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

 
i. Sol·licitar totes les autoritzacions administratives o de companyies de serveis 

necessàries, així com preparar i presentar tota la documentació que sigui necessària. 
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j. Assumir el cost dels impostos, taxes i preus de qualsevol naturalesa necessaris per a 
tramitar i obtenir les llicències, permisos i autoritzacions que la legislació sectorial 
requereixi. 

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

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

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

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

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

 
n. Proporcionar al CONSELL COMARCAL la informació necessària per a elaborar el 

PROJECTE, com ara informació urbanística, projectes dels que es disposa, cartografia, 
entre d’altres, així com col·laborar-hi durant el procés de redacció. 

 
o. Lliurar al CONSELL COMARCAL o a la persona que resulti contractista el certificat 

acreditatiu de la disponibilitat dels béns i terrenys sobre els quals es pretén executar les 
obres i les seves possibles afectacions, un cop redactat el projecte i no més enllà del 
15 d’abril de 2013. 
 

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

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

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

3. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 28 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
La senyora Meritxell Budó i Pla s’incorpora a la sessió. 
 
 
28. Dictamen de delegació de competències i d’aprovació del contingut i la 

signatura del conveni amb els ajuntaments de Castellcir i Castellterçol per 
dur a terme l’actuació PUOSC “Circuit per a vianants i bicicletes del camí de 
Castellterçol a Castellcir”. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Política Territorial i Estudis, de 6 de febrer de 2013, que 
és el que següeix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 4 de febrer de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 

Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 

“El 23 de setembre de 2011  el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental va 

aprovar el Projecte per a la construcció del circuit peatonal i de bicicletes Castellterçol-
Castellcir: obertura del tram de Castellterçol i arranjament del tram de Castellcir. 
 
El 2 de març de 2011 es va publicar al DOGC el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) corresponent a l’anualitat 2012, dins del qual s’atribueix al Consell Comarcal una 
subvenció de 89.297,29 euros per a l’actuació del Circuit per a vianants i bicicletes del 
camí de Castellterçol a Castellcir, amb un pressupost de 461.144,16 euros (PUOSC 
2012/1175). 
 
L’actuació de del Circuit per a vianants i bicicletes del camí de Castellterçol a Castellcir és 
d’àmbit supramunicipal i ha de comprendre la connexió del nucli urbà de Castellterçol amb 
el traçat ja realitzat a Castellcir, habilitant un recorregut apte per a vianants i per a 
bicicletes, segregat del trànsit rodat, seguint la carretera BV-1310, a través de sòl no 
urbanitzable. 
 
Per dur a terme l’actuació, es considera oportú formalitzar un encàrrec a l’Ajuntament de 
Castellterçol per tal que s’ocupi de la licitació i adjudicació de l’actuació abans del 31 de 
juliol de 2013, de l’execució i treballs facultatius, de la redacció i aprovació de tota la 
documentació necessària i de l’obtenció de tots els permisos i informes que siguin 
necessaris d’altres administracions per raó de les respectives competències sectorials o 
bé d’empreses de serveis, essent l’Ajuntament l’únic responsable del pagament dels 
imports derivats de l’execució de l’actuació. Tanmateix, el Consell Comarcal transferirà a 
l’Ajuntament de Castellterçol l’import de la subvenció del PUOSC que efectivament rebi, un 
cop en disposi. 
 
D’acord amb aquestes premisses, doncs, s’informa favorablement el conveni amb 



86 

ajuntaments de Castellterçol i Castellcir per tal d’encarregar-los la gestió de l’actuació.” 

 
2. El 6 de febrer de 2013, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 

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

 
3. El 6 de febrer de 2013 s’ha celebrat la Comissió Informativa i cap membre no es 

troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 

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

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

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

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

 
3. L’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

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

 
4. L’article 52.2 lletra q) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, preveu que correspon 
al Ple les altres atribucions que han de correspondre al ple, pel fet que llur 
aprovació exigeix una majoria qualificada. 

 
Així mateix, l’apartat 4 d’aquest mateix article preveu que el ple pot delegar 
l’exercici de les seves atribucions a l’alcalde i a la comissió de govern, llevat de les 
esmentades en l’apartat 2, lletra q) entre d’altres. 

 
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.  

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

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

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

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

 
9. El Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla 

únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012. 
 
10. El Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s’aproven les bases d’execució del 

PUOSC per al període 2008-2012. 
 
11. L’Edicte de 15 de juny de 2011, número de DOGC 5900, d’informació pública del 

PUOSC corresponent a l’any 2012. 
 
12. L’acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, d’aprovació del PUOSC per a l’any 2012 

pel qual s’hi inclou l’actuació núm. 2012/1175, Circuit per a vianants i bicicletes del 
camí de Castellterçol a Castellcir, publicat el 2 de març de 2012 al DOGC  número 
6079. 

 
 

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Delegar a l’Ajuntament de Castellterçol la gestió de l’execució de l’actuació 

PUOSC Circuit per a vianants i bicicletes del camí de Castellterçol a Castellcir. 
 

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

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la Corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Carlos Ibáñez Pueyo, alcalde president de l’Ajuntament de Castellcir, 
assistit pel secretari de la Corporació, el senyor Jaume Salés i Malian. 
 
I de l’altra, la senyora Maria Carme Tantiñà Forcada, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament 
Castellterçol, assistida pel secretari de la Corporació, el senyor Jaume Miró Herms. 
 

I N T E R V E N E N  
 



88 

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, facultat per aquest acte per l’acord del Ple de 17 de 
setembre de 2003, que delegava al president la signatura de convenis aprovats pel Ple i 
per la Comissió de Govern en l’àmbit de les seves competències. 
 
L’alcaldessa presidenta i l’alcalde president dels ajuntaments, 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 pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els secretaris, també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 

 
M A N I F E S T E N 

 
I. Que el 23 de setembre de 2011, el president del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental va aprovar el Projecte per a la construcció del circuit peatonal i de 
bicicletes Castellterçol-Castellcir: obertura del tram de Castellterçol i arranjament 
del tram de Castellcir. 
 

II. Que el 2 de març de 2012, número de DOGC 6079, es va publicar l’acord 
GOV/14/2012, de 28 de febrer, d’aprovació del PUOSC per a l’any 2012 d’acord 
amb el qual s’hi inclou l’actuació núm. 2012/1175, Circuit per a vianants i bicicletes 
del camí de Castellterçol a Castellcir amb un pressupost de 461.144,16 euros i una 
subvenció de 89.297,29 euros. 
 

III. Que el 6 de març de 2012 el Consell Comarcal del Vallès Oriental, va reiterar al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals la necessitat d’actualitzar el 
pressupost de 461.144,16 € a 93.997,15 €, tal com ja s’havia al·legat durant el 
període d’informació pública del PUOSC corresponent a l’anualitat 2012.   
 

IV. Que l’actuació Circuit per a vianants i bicicletes del camí de Castellterçol a 
Castellcir  s’ha de desenvolupar mitjançant el Projecte per a la construcció del 
circuit peatonal i de bicicletes Castellterçol-Castellcir: obertura del tram de 
Castellterçol i arranjament del tram de Castellcir és d’àmbit supramunicipal i ha de 
comprendre la connexió del nucli urbà de Castellterçol amb el traçat ja realitzat a 
Castellcir, habilitant un recorregut apte per a vianants i per a bicicletes, segregat 
del trànsit rodat, seguint la carretera BV-1310, a través de sòl no urbanitzable. 
 

V. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments de Castellcir i 
Castellterçol tenen interès en formalitzar un conveni de col·laboració relatiu al 
finançament del projecte així com a la delegació la gestió de l’actuació PUOSC 
Circuit per a vianants i bicicletes del camí de Castellterçol a Castellcir. 

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

C O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E S 
 
La competència de l’Ajuntament 
 
1. Els articles 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 

local (LBRL) i 66.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, d’acord amb els quals, el 
municipi té competències pròpies, entre d’altres, en matèria d’ordenació, gestió i 
execució i la disciplina urbanística, i la pavimentació de vies públiques urbanes. 
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2. Els articles 26.1.a) de la LBRL i 67.a) TRLMC, d’acord amb els quals els municipis han 
de prestar el servei d’accés als nuclis de població i pavimentació i conservació de les 
vies públiques. 

 
3. L’article 3.1 lletra b) en relació amb l’article 2.1 de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de 

l'obra pública, pel que fa a l’àmbit d’aplicació. 
 

4. L’article 2.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de carreteres de Catalunya, d’acord amb el qual queden exclosos del seu 
àmbit d’aplicació, les vies i els accessos als nuclis de població que integren la xarxa 
viària municipal, sempre que no tinguin la consideració de tram urbà o de travessera; i 
les noves vies que siguin executades pels ajuntaments d’acord amb el planejament 
vigent, així com els camins rurals.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per al període 2008-2012. 
 

4. L’Edicte de 15 de juny de 2011, número de DOGC 5900, d’informació pública del 
PUOSC corresponent a l’any 2012. 

 
5. L’acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, d’aprovació del PUOSC per a l’any 2012 pel 

qual s’hi inclou l’actuació núm. 2012/1175, Circuit per a vianants i bicicletes del camí de 
Castellterçol a Castellcir, publicat el 2 de març de 2012 al DOGC  número 6079. 

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

P A C T E S 
 
Primer. Aquest conveni té per objecte regular el finançament de de les obres relatives a 
l’actuació Circuit per a vianants i bicicletes del camí de Castellterçol a Castellcir –en 
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endavant, l’ACTUACIÓ-, així com formalitzar la delegació de les competències de gestió de 
l’ACTUACIÓ a l’Ajuntament de Castellterçol, que l’accepta.  
 
Les parts declaren conèixer i acceptar el Projecte per a la construcció del circuit peatonal i 
de bicicletes Castellterçol-Castellcir: obertura del tram de Castellterçol i arranjament del 
tram de Castellcir, així com el pressupost total d’execució de l’actuació, que és de 
93.997,15 euros amb un 18% d’IVA inclòs, que esdevé de 96.386,91 euros un cop 
actualitzat l’IVA al 21%.  
 
Segon. Per raó d’aquest conveni correspon al CONSELL COMARCAL: 

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

establert pel PROJECTE, una subvenció 89.297,29 euros corresponent al 
cofinançament del PUOSC, fent-la constar a l’estat d’ingressos corresponent a cada 
exercici, i com a subvenció de capital. 

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

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

 
c. Transferir l’Ajuntament de Castellterçol, un cop en disposi, l’import corresponent del 

cofinançament del PUOSC que efectivament rebi. 
 

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

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

d’execució del PUOSC per al quadrienni 2008-2012, aprovades pel Decret 101/2008, 
de 6 de maig i de conformitat amb el PROJECTE redactat pel CONSELL COMARCAL 
que s’aprovi. 

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

 
b. Assumir el cost de la redacció de les possibles modificacions del PROJECTE, així com, 

de les possibles desviacions, modificacions o reformes.  
 

c. Consignar a l’estat de despeses del pressupost per l’exercici 2013 l’import 
corresponent al cost de l’ACTUACIÓ, i l’import corresponent del nomenament de la 
direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, si s’escau, així com consignar a l’estat 
d’ingressos, com a subvenció de capital procedent del CONSELL COMARCAL, el 
cofinançament PUOSC. 

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

d’acord amb el que preveu la base dissetena d’execució del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya per al quadrienni 2008-2012. 
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e. Nomenar i/o contractar la direcció facultativa i la coordinació en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra. 

 
f. Aprovar el pla de seguretat i salut en el treball, amb el corresponent informe de 

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

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

contracte d’obra de l’ACTUACIÓ, abans del 30 de setembre de 2013, així com totes les 
prerrogatives que corresponguin a l’Administració d’acord amb la normativa de 
contractació. 

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

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

 
i. Sol·licitar totes les autoritzacions administratives o de companyies de serveis 

necessàries, així com preparar i presentar tota la documentació que sigui necessària. 
 

j. Assumir el cost dels impostos, taxes i preus de qualsevol naturalesa necessaris per a 
tramitar i obtenir les llicències, permisos i autoritzacions que la legislació sectorial 
requereixi, en l’àmbit del seu municipi. 

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

assumir-ne el seu funcionament i manteniment, en l’àmbit del seu municipi. 
 
l. Presentar al CONSELL COMARCAL els certificats d’obra corresponents al pagament 

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

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

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

 
n. Lliurar al CONSELL COMARCAL o a la persona que resulti contractista el certificat 

acreditatiu de la disponibilitat dels béns i terrenys sobre els quals es pretén executar les 
obres i les seves possibles afectacions en l’àmbit del seu municipi, abans del 15 de 
març de 2013. 
 

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

de l’ACTUACIÓ.  
 
Quart. Per raó d’aquest conveni correspon l’Ajuntament de Castellcir: 

 
a. Presentar a l’Ajuntament de Castellterçol i al Consell Comarcal segons convingui tota la 

documentació corresponent al seu municipi i que sigui necessària per sol·licitar totes 
les autoritzacions administratives o de companyies de serveis necessàries; per tramitar 
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les possibles modificacions del PROJECTE, així com, de les possibles desviacions, 
modificacions o reformes; i, en general, qualsevol altra documentació necessària per 
l’execució de l’ACTUACIÓ o per a la justificació de la subvenció del PUOSC. 
 

b. Cooperar amb l’Ajuntament de Castellterçol en el desenvolupament de totes les 
funcions que li són delegades en virtut d’aquest conveni, i que són necessàries per dur 
a terme l’ACTUACIÓ en l’àmbit territorial corresponent al municipi de Castellcir. 

 
c. Assumir el cost dels impostos, taxes i preus de qualsevol naturalesa necessaris per a 

tramitar i obtenir les llicències, permisos i autoritzacions que la legislació sectorial 
requereixi, en l’àmbit del seu municipi. 

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

assumir-ne el seu funcionament i manteniment, en l’àmbit del seu municipi. 
 

e. Lliurar al CONSELL COMARCAL o a la persona que resulti contractista el certificat 
acreditatiu de la disponibilitat dels béns i terrenys sobre els quals es pretén executar les 
obres i les seves possibles afectacions en l’àmbit del seu municipi, abans del 15 de 
març de 2013. 

 
f. Les altres que resultin d’aquest conveni i de les normes aplicables per a la realització 

de l’ACTUACIÓ.  
 

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

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

3. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
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ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
29. Donar compte del Decret de Gerència 705/2012, de 30 de desembre, 

d’aprovació d’un conveni. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Gerència 
705/2012, de 30 de desembre, d’aprovació d’un conveni. 
 

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

- 574/2012, de 7 de novembre i 675/2012, de 28 de desembre, de convocatòria d’una 
licitació i d’adjudicació d’un contracte 

- 610/2012, de 28 de novembre, d’aprovació d'un contracte 
- 689/2012, 690/2012, 692/2012, 699/2012, 700/2012, 701/2012 i 702/2012, de 31 de 

desembre, de pròrroga de contractes 
- 703/2012, de 31 de desembre, de pagament d’uns expedients 

 
- De baixa definitiva de SAD 

561/2012, de 2 de novembre, SAD 41/001/2011; 562/2012, de 2 de novembre, SAD 
34/004/2013; 563/2012, de 2 de novembre, SAD 14/005/2012; 564/2012, de 2 de 
novembre, SAD 14/057/2010; 565/2012, de 2 de novembre, SAD 
14/002/2012;568/2012, de 5 de novembre, SAD 29/004/2009; 597/2012, de 19 de 
novembre, SAD 25/033/2008;612/2012, de 28 de novembre, SAD 18/038/2010; 
624/2012, de 3 de desembre, SAD 25/050/2009; 625/2012, de 3 de desembre, SAD 
29/007/2012; 626/2012, de 3 de desembre, SAD 29/004/2012; 647/2012, de 17 de 
desembre, SAD 10/007/2010; 34/2013, de 21 de gener, SAD 18/002/2010; 35/2013, 
de 21 de gener, SAD 34/011/2009; 36/2013, de 21 de gener, SAD 34/005/2012; 
37/2013, de 21 de gener, SAD 25/020/2012; 38/2013, de 21 de gener, SAD 
11/003/2012; 50/2013, de 24 de gener, SAD 25/001/2012; 51/2013, de 24 de gener, 
SAD 10/015/2010; 53/2013, de 25 de gener, SAD 10/001/2010 i 54/2013, de 25 de 
gener, SAD 10/001/2012 
 

- De baixa temporal de SAD 
560/2012, de 2 de novembre, SAD 41/001/2009; 577/2012, de 9 de novembre, SAD 
11/003/2012; 631/2012, d’11 de desembre, SAD 11/003/2011; 2/2013, de 7 de gener, 
SAD 25/005/2008 i 61/2013, de 28 de gener, SAD 25/011/2011 
 

- De reactivació de SAD 
663/2012, de 21 de desembre, SAD 41/001/2009 i 5/2013, de 9 de gener, SAD 
25/034/2009 
 

- De resolució de SAD 
556/2012, de 2 de novembre, SAD 25/016/2012; 557/2012, de 2 de novembre, SAD 
29/011/2012; 558/2012, de 2 de novembre, SAD 07/004/2012; 559/2012, de 2 de 
novembre, SAD 41/003/2012; 566/2012, de 5 de novembre, SAD 13/007/2012; 
567/2012, de 5 de novembre, SAD 29/006/2012; 569/2012, de 5 de novembre, SAD 
41/004/2012; 581/2012, de 13 de novembre, SAD 13/008/2012; 591/2012, de 16 de 
novembre, SAD 29/015/2012; 605/2012, de 26 de novembre, SAD 39/001/2012; 
613/2012, de 28 de novembre, SAD 25/017/2012; 614/2012, de 28 de novembre, 
SAD 25/018/2012; 616/2012, de 28 de novembre, SAD 10/003/2012; 622/2012, de 3 
de desembre, SAD 29/017/2012; 644/2012, de 17 de desembre, SAD 14/009/2012; 
649/2012, de 17 de desembre, SAD 25/019/2012; 1/2013, de 7 de gener, SAD 
25/014/2012; 4/2013, de 9 de gener, SAD 25/020/2012; 12/2013, de 15 de gener, 
SAD 18/010/2013; 22/2013, de 17 de gener, SAD 29/019/2012; 29/2013, de 18 de 
gener, SAD 14/010/2012 i 33/2013, de 21 de gener, SAD 29/020/2013 
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- De revisió de SAD 

575/2012, de 9 de novembre, SAD 29/014/2012; 576/2012, de 9 de novembre, SAD 
29/016/2010; 592/2012, de 16 de novembre, SAD 29/035/2009; 593/2012, de 19 de 
novembre, SAD 14/046/2010; 594/2012, de 19 de novembre, SAD 14/039/2010; 
595/2012, de 19 de novembre, SAD 14/038/2010; 596/2012, de 19 de novembre, 
SAD 14/060/2010; 611/2012, de 28 de novembre, SAD 18/002/2012; 615/2012, de 28 
de novembre, SAD 35/001/2012; 620/2012, de 30 de novembre, SAD 25/007/2012; 
627/2012, de 3 de desembre, SAD 29/002/2012; 640/2012, de 17 de desembre, SAD 
14/004/2010; 641/2012, de 17 de desembre, SAD 14/009/2010; 642/2012, de 17 de 
desembre, SAD 14/016/2010; 643/2012, de 17 de desembre, SAD 14/010/2010; 
645/2012, de 17 de desembre, SAD 18/008/2012; 646/2012, de 17 de desembre, 
SAD 18/006/2011; 648/2012, de 17 de desembre, SAD 29/005/2012; 659/2012, de 20 
de desembre, SAD 11/001/2010; 18/2013, de 15 de gener, SAD 18/023/2010; 
28/2013, de 18 de gener, SAD 14/015/2010; 31/2013, de 18 de gener, SAD 
14/040/2010; 48/2013, de 24 de gener, SAD 13/016/2011; 55/2013, de 25 de gener, 
SAD 10/013/2010; 56/2013, de 25 de gener, SAD 10/014/2010; 57/2013, de 25 de 
gener, SAD10/011/2010; 58/2013, de 25 de gener, SAD 25/011/2011; 62/2013, de 29 
de gener, SAD 25/031/2009; 68/2013, de 31 de gener, SAD 10/019/2010; 69/2013, de 
31 de gener, SAD 10/020/2010; 70/2013, de 31 de gener, SAD 10/017/2010; 72/2013, 
de 31 de gener, SAD 10/010/2010; 73/2013, de 31 de gener, SAD 10/012/2010 i 
74/2013, de 31 de gener, SAD 35/001/2010 

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

- 574/2012, de 7 de novembre i 675/2012, de 28 de desembre, de convocatòria d’una 
licitació i d’adjudicació d’un contracte 

- 610/2012, de 28 de novembre, d’aprovació d'un contracte 
- 689/2012, 690/2012, 692/2012, 699/2012, 700/2012, 701/2012 i 702/2012, de 31 de 

desembre, de pròrroga de contractes 
- 703/2012, de 31 de desembre, de pagament d’uns expedients 

 
- De baixa definitiva de SAD 

561/2012, de 2 de novembre, SAD 41/001/2011; 562/2012, de 2 de novembre, SAD 
34/004/2013; 563/2012, de 2 de novembre, SAD 14/005/2012; 564/2012, de 2 de 
novembre, SAD 14/057/2010; 565/2012, de 2 de novembre, SAD 
14/002/2012;568/2012, de 5 de novembre, SAD 29/004/2009; 597/2012, de 19 de 
novembre, SAD 25/033/2008;612/2012, de 28 de novembre, SAD 18/038/2010; 
624/2012, de 3 de desembre, SAD 25/050/2009; 625/2012, de 3 de desembre, SAD 
29/007/2012; 626/2012, de 3 de desembre, SAD 29/004/2012; 647/2012, de 17 de 
desembre, SAD 10/007/2010; 34/2013, de 21 de gener, SAD 18/002/2010; 35/2013, de 
21 de gener, SAD 34/011/2009; 36/2013, de 21 de gener, SAD 34/005/2012; 37/2013, 
de 21 de gener, SAD 25/020/2012; 38/2013, de 21 de gener, SAD 11/003/2012; 
50/2013, de 24 de gener, SAD 25/001/2012; 51/2013, de 24 de gener, SAD 
10/015/2010; 53/2013, de 25 de gener, SAD 10/001/2010 i 54/2013, de 25 de gener, 
SAD 10/001/2012 
 

- De baixa temporal de SAD 
560/2012, de 2 de novembre, SAD 41/001/2009; 577/2012, de 9 de novembre, SAD 
11/003/2012; 631/2012, d’11 de desembre, SAD 11/003/2011; 2/2013, de 7 de gener, 
SAD 25/005/2008 i 61/2013, de 28 de gener, SAD 25/011/2011 
 

- De reactivació de SAD 
663/2012, de 21 de desembre, SAD 41/001/2009 i 5/2013, de 9 de gener, SAD 
25/034/2009 
 

- De resolució de SAD 
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556/2012, de 2 de novembre, SAD 25/016/2012; 557/2012, de 2 de novembre, SAD 
29/011/2012; 558/2012, de 2 de novembre, SAD 07/004/2012; 559/2012, de 2 de 
novembre, SAD 41/003/2012; 566/2012, de 5 de novembre, SAD 13/007/2012; 
567/2012, de 5 de novembre, SAD 29/006/2012; 569/2012, de 5 de novembre, SAD 
41/004/2012; 581/2012, de 13 de novembre, SAD 13/008/2012; 591/2012, de 16 de 
novembre, SAD 29/015/2012; 605/2012, de 26 de novembre, SAD 39/001/2012; 
613/2012, de 28 de novembre, SAD 25/017/2012; 614/2012, de 28 de novembre, SAD 
25/018/2012; 616/2012, de 28 de novembre, SAD 10/003/2012; 622/2012, de 3 de 
desembre, SAD 29/017/2012; 644/2012, de 17 de desembre, SAD 14/009/2012; 
649/2012, de 17 de desembre, SAD 25/019/2012; 1/2013, de 7 de gener, SAD 
25/014/2012; 4/2013, de 9 de gener, SAD 25/020/2012; 12/2013, de 15 de gener, SAD 
18/010/2013; 22/2013, de 17 de gener, SAD 29/019/2012; 29/2013, de 18 de gener, 
SAD 14/010/2012 i 33/2013, de 21 de gener, SAD 29/020/2013 
 

- De revisió de SAD 
575/2012, de 9 de novembre, SAD 29/014/2012; 576/2012, de 9 de novembre, SAD 
29/016/2010; 592/2012, de 16 de novembre, SAD 29/035/2009; 593/2012, de 19 de 
novembre, SAD 14/046/2010; 594/2012, de 19 de novembre, SAD 14/039/2010; 
595/2012, de 19 de novembre, SAD 14/038/2010; 596/2012, de 19 de novembre, SAD 
14/060/2010; 611/2012, de 28 de novembre, SAD 18/002/2012; 615/2012, de 28 de 
novembre, SAD 35/001/2012; 620/2012, de 30 de novembre, SAD 25/007/2012; 
627/2012, de 3 de desembre, SAD 29/002/2012; 640/2012, de 17 de desembre, SAD 
14/004/2010; 641/2012, de 17 de desembre, SAD 14/009/2010; 642/2012, de 17 de 
desembre, SAD 14/016/2010; 643/2012, de 17 de desembre, SAD 14/010/2010; 
645/2012, de 17 de desembre, SAD 18/008/2012; 646/2012, de 17 de desembre, SAD 
18/006/2011; 648/2012, de 17 de desembre, SAD 29/005/2012; 659/2012, de 20 de 
desembre, SAD 11/001/2010; 18/2013, de 15 de gener, SAD 18/023/2010; 28/2013, de 
18 de gener, SAD 14/015/2010; 31/2013, de 18 de gener, SAD 14/040/2010; 48/2013, 
de 24 de gener, SAD 13/016/2011; 55/2013, de 25 de gener, SAD 10/013/2010; 
56/2013, de 25 de gener, SAD 10/014/2010; 57/2013, de 25 de gener, 
SAD10/011/2010; 58/2013, de 25 de gener, SAD 25/011/2011; 62/2013, de 29 de 
gener, SAD 25/031/2009; 68/2013, de 31 de gener, SAD 10/019/2010; 69/2013, de 31 
de gener, SAD 10/020/2010; 70/2013, de 31 de gener, SAD 10/017/2010; 72/2013, de 
31 de gener, SAD 10/010/2010; 73/2013, de 31 de gener, SAD 10/012/2010 i 74/2013, 
de 31 de gener, SAD 35/001/2010 

 
 
31. Dictamen de ratificació del Decret de Presidència 8/2013, de 30 de gener, 

d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni per a la prestació del 
servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials, de 6 de febrer de 2013, que és el 
que segueix: 
 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 30 de gener de 2013, la Presidència va dictar el Decret número 8/2013 següent: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 30 de gener de 2013, 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 
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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. L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha presentat un escrit mitjançant la plataforma EACAT, número 
de registre S/000009-2013, demanant amb urgència del suport del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per a la prestació del servei bàsic d’atenció social, en la mesura que gran part dels 
professionals d’aquest Ajuntament que fan aquesta funció estan en situació de baixa laboral 
temporal per motius diversos. Per això, i amb la voluntat de què el servei no es pugui veure 
interromput, d’acord amb els principis d’interdependència, col·laboració i cooperació 
interadministrativa, l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha sol·licitat al Consell Comarcal una persona 
de suport que pugui assumir tasques per a la prestació del servei bàsic d’atenció social i contribuir 
així a mantenir 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. 
 

5. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 de 
febrer de 2013 fins al 28 de febrer de 2013, sens perjudici de l’obligació del Consell Comarcal de 
practicar la liquidació definitiva en el mes de març de 2013. 
 

6. Per raó d’aquest conveni s’establirà la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la 
cooperació entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de la Roca del Vallès en 
relació amb el suport puntual del Consell Comarcal en la prestació del servei social bàsic d’atenció 
social en el municipi de la Roca del Vallès, per a contribuir a mantenir les ràtios de professionals que 
estableix la Cartera de Serveis Socials per aquest servei en la mesura que, com s’ha dit, diversos 
treballadors d’aquest Ajuntament estan en situació de baixa laboral.  
 

7. Per raó d’aquest conveni 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 37,5 hores a la setmana pel període màxim d’un mes, sens 
perjudici que pugui ser objecte de pròrroga. 

 
8. La contractació d’aquest treballador es farà per màxima urgència a l’empara dels articles 55.f) i 94 

del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, i l’article 291 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  

 
La senyora Isabel Buatell Gimeno am,b domicili al Polígon la Granja, bloc 4, escala 2 del Prat de 
Llobregat és diplomada en treball Social i reuneix el perfil per ocupar aquest lloc de treball. 
 
La jornada i les condicions laborals de la persona a contractar són les del conveni col·lectiu del 
personal laboral de la corporació i la retribució bruta mensual és de:  

 
Sou base:   958,98 euros 
Complement de destí: 349,93 euros 
Complement específic: 559,73 euros 
 

Es costos generats per aquestes retribucions són de mil disset euros amb setanta-un cèntims 
(1.017,71 €), en concepte de seguretat social a càrrec de l’empresa, part proporcional de les pagues 
extres i la indemnització per la finalització del contracte.  
 

9. L’Ajuntament de La Roca del Vallès 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. 
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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.  
 
En el cas que es modifiqués per a l’any 2013 el mòdul dels professionals que estableix el contracte 
programa 2012-2015, serà aquest el que es tingui en compte pel càlcul de la quantitat que hagi 
d’abonar l’Ajuntament de la Roca del Vallès al Consell  Comarcal. 

 
Per això, l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat proposa:  
 
1. L’aprovació del contingut i la signatura del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 

l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a la prestació del servei bàsic d’atenció social en els termes 
que s’han exposat en aquest informe. 
 

2. La modificació per generació de crèdit del pressupost d’ingressos i despeses de 2013.  
 

3. La contractació de la senyora Isabel Buatell Gimeno, amb DNI número 37372638F, per assumir les 
tasques per a la prestació del servei bàsic d’atenció social de la Roca del Vallès i contribuir així a 
mantenir les ràtios de professionals. 
 

4. L’aprovació i disposició de la despesa d’aquesta contractació.”  
 

 
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: 
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“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. 
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. 
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, 
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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. 
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 
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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.  
 

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 
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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 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 
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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 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.” 
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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. 
 

40. L’acord del Ple del Consell Comarcal de 17 de setembre de 2003, publicat en el BOBP  
núm. 229 de 24 de setembre de 2003, que delega en la Presidència l’exercici per raons 
d’urgència de les competències del Ple i de la Comissió de Govern donant-ne compte a  
l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent reunió que es celebri.  

 
 
Per això, 
 
DECRETO: 
 

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès de suport en relació amb el 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 Rafael Ros Penedo, alcalde de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Maria Dolors Melero Guirao. 
 
 

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. 
 
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.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i 
 
 

EXPOSEN 
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1. L’Ajuntament de la Roca del Vallès requereix amb urgència del suport del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental per a la prestació del servei bàsic d’atenció social, en la mesura que gran part 
dels professionals d’aquest Ajuntament que fan aquesta funció estan en situació de baixa laboral 
temporal per motius diversos. Per això, i amb la voluntat de què el servei no es pugui veure 
interromput, d’acord amb els principis d’interdependència, col·laboració i cooperació 
interadministrativa, l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha sol·licitat al Consell Comarcal una 
persona de suport que pugui assumir tasques per a la prestació del servei bàsic d’atenció social i 
contribuir així a mantenir 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. 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.  
 
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. 
 

3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, tenen interès a subscriure aquest conveni 
per establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació d’ambdues 
institucions en relació amb el suport puntual del CONSELL COMARCAL en la prestació del 
servei social bàsic d’atenció social en el municipi de la Roca del Vallès, per a contribuir a 
mantenir les ràtios de professionals que estableix la Cartera de Serveis Socials per aquest servei 
en la mesura que diversos treballadors de l’AJUNTAMENT estan en situació de baixa laboral.  
 
 

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 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. 
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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. 
 

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. 
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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 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 
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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. 
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.  
 

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 
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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 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. 



110 

 
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 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 
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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. 
 

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. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la voluntat d’establir aquest conveni 
de col·laboració en relació amb la prestació del servei bàsic d’atenció social 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 l’AJUNTAMENT en relació amb el suport puntual del 
CONSELL COMARCAL en la prestació del servei social bàsic d’atenció social en el municipi de la 
Roca del Vallès, per a contribuir a mantenir les ràtios de professionals que estableix la Cartera de 
Serveis Socials per aquest servei en la mesura que diversos treballadors de l’AJUNTAMENT estan en 
situació de baixa laboral.  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL 

 
En relació amb el servei social bàsic d’atenció social, per raó d’aquest conveni el CONSELL 
COMARCAL   s’obliga a:  
 
a) Participar, coordinar, cooperar i col·laborar amb l’AJUNTAMENT en la prestació d’aquest servei 

mitjançant la dedicació d’un/a treballador/a social del CONSELL COMARCAL corresponent a 37 
hores i 30 minuts a la setmana 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.  
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b) Col·laborar i participar amb l’AJUNTAMENT en tot allò que se’l requereixi en relació amb la 
prestació del servei.  

 
c) Conservar i posar a disposició de l’AJUNTAMENT tota aquella informació o documentació que es 

requereixi en relació amb la gestió del servei.  
 
d) 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.  

 
e) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  
 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT  

 
Per raó d’aquest conveni, l’AJUNTAMENT s’obliga 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 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.  

 
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 la liquidació corresponent a la dedicació d’un/a treballador/a 
social que resulti 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) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 

amb la prestació del servei.  
 

g) 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.  

 
h) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  
 
 
Quart. 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. 
 
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.  
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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 mil seixanta-quatre euros amb vuitanta-sis cèntims (1.064,86 
€), tenint en compte que la previsió del cost mensual del professional és de dos mil vuit-cents 
vuitanta-sis euros amb trenta-cinc cèntims (2.886,35 €) i l’aportació prevista pel Departament de 
Benestar Social i Família és de mil vuit-cents vint-i-un euros amb quaranta-nou cèntims (1.821,49 
€).  

 
En el cas que es modifiqués per a l’any 2013 el mòdul dels professionals que estableix el 
contracte programa 2012-2015, 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. Així mateix, pel cas que la durada del conveni sigui inferior d’acord amb allò que 
preveu el pacte 5.2 d’aquest conveni, l’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL la 
part proporcional en funció dels dies en què hagi estat vigent el conveni.   

 
2. El pagament que preveu l’apartat precedent el fa efectiu l’AJUNTAMENT en la forma següent:  

 
a) El CONSELL COMARCAL liquida l’import generat en el mes de març de 2013 i notifica a 

l’AJUNTAMENT la liquidació esmentada. 
 

b) En el termini de quinze dies naturals des de la recepció de la notificació de la liquidació,  
l’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL l’import liquidat.  
 

3. 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.  

 
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 raó de la 
liquidació efectuada o pels conceptes que preveu l’apartat tercer d’aquest pacte. 

 
Cinquè. Durada i vigència 

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

de febrer de 2013 fins al 28 de febrer de 2013, sens perjudici de l’obligació del CONSELL 
COMARCAL de practicar la liquidació en el mes de març de 2013 i la corresponent obligació de 
pagament de l’AJUNTAMENT d’acord amb el règim econòmic convingut.  
 

2. Sens perjudici del que preveu l’apartat anterior, la durada del conveni pot ser inferior en el cas 
que l’AJUNTAMENT notifiqui amb un preavís de tres dies al CONSELL COMARCAL que torna a 
disposar de professionals propis per a la prestació del servei bàsic d’atenció social.  
 

3. Nogensmenys, aquest conveni pot ser prorrogat per períodes d’un mes 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 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.  

c) El compliment del període de vigència.  

d) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts.  

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

 

2. Ratificar aquest acord en la propera sessió de Ple que se celebri.  
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.”  
 

2. El 6 de febrer de 2013 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’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 24 de setembre de 2003, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 229, de 17 de setembre de 
2003, en el qual es delegava en la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Comissió de Govern, donant-ne compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació en la següent reunió que es celebri. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència 8/2013, de 30 de 
gener.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
32. Dictamen de modificació del Reglament del Servei d’ajuda a domicili. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials, de 6 de febrer de 2013, que és el 
que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 13 d’abril de 2011 va aprovar 

l’establiment del servei públic Servei d’ajuda a domicili. El reglament del servei 
públic d’Ajuda a Domicili, en endavant el REGLAMENT fou publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona el 27 de juliol de 2011 i se’n va fer una 
ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5.985, de 17 de 
d’octubre de 2011. 
 

2. L’article 13.9 del REGLAMENT regula el règim del contracte assistencial relatiu al 
la SAD dependència. L’apartat segon d’aquest article disposa que els acords 
establerts en el Pla d’atenció social per a la prestació dels serveis queden recollits 
en un contracte assistencial signat pel Consell Comarcal, la persona beneficiària o 
les persones beneficiàries o llurs representants legals i per l’empresa proveïdora si 
escau.  
 
D’altra banda, l’article 14.10 del REGLAMENT, en relació amb el contracte 
assistencial en els casos de SAD social, fa expressa remissió a allò contingut en 
l’article 13.9 abans esmentat.  
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3. L’experiència en el desenvolupament de la prestació del servei ha fet palès que en 
alguns casos persones que són potencialment beneficiàries del servei d’ajuda a 
domicili que o bé estan en tràmit d’incapacitació o bé malgrat no estar-ho no tenen 
prou discerniment per entendre i prestar el consentiment, es neguen a signar el 
contracte  assistencial perquè no entenen o confonen l’objecte i finalitat del 
contracte que se’ls presenta a signar, fet que a la pràctica comporta la 
impossibilitat de prestar-los-hi ja que per poder iniciar-ne la prestació és 
imprescindible la seva signatura, essent a més el consentiment un requisit 
essencial per a la validesa dels contractes.  
 
El llibre II, capítol VII del Codi Civil de Catalunya, endavant CCC, conté la 
regulació del deure d’aliments entre parents. L’article 237-1 del CCC estableix el 
contingut dels aliments i preveu que s’entén per aliments, entre d’altres, tot el que 
és indispensable per al manteniment, l’habitatge, el vestit i l’assistència mèdica de 
la persona alimentada. Així mateix, l’article 237-2 del CCC, preveu com a 
persones obligades a prestar-se aliments els cònjuges, els descendents, els 
ascendents i els germans. 
 
D’acord amb la situació abans exposada i tenint en compte l’obligació de prestació 
d’aliments entre parents, esdevé convenient modificar el REGLAMENT per 
incloure la disposició addicional segona següent:  
 
“El contracte assistencial que regula la prestació del servei el pot signar alguna de 
les persones que d’acord amb la legislació civil tingui l’obligació de prestar 
aliments en aquells casos en què la persona beneficiària no tingui el discerniment 
suficient ni la capacitat per a poder entendre el contracte, malgrat no estar 
incapacitada. Per aquests supòsits i de forma prèvia a la signatura del contracte 
es requereix un informe mèdic o un informe del treballador/a social que acrediti 
aquesta situació.” 
 

4. El 30 de gener de 2013, el Consell d’alcaldes ha informat favorablement aquesta 
modificació estatutària.  
 

5. El 6 de febrer de 2013 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 15.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant 

LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de 
xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els 
actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en 
serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 

 
2. L’article 16.2 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics s'organitzen 

territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el 
treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional 
necessari per al compliment de llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport 
tècnic i administratiu que s'estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics 
inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els 
serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
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3. L’article 17.i) de la LSS preveu que correspon als serveis socials bàsics la 
prestació de serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o 
de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

 
4. L’article 20 de la LSS expressa que són prestacions del sistema públic de serveis 

socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, 
els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i 
que es destinen a complir les finalitats que estableix l' article 3 de la llei esmentada. 
Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, 
econòmiques o tecnològiques. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 59 de la LSS disposa 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. 

 
7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. Cada àrea bàsica de serveis socials és formada per un municipi de més de vint mil 
habitants o pel conjunt de municipis fins a vint mil habitants que s’integren en una 
comarca, segons el que delimita l’annex d’aquesta Llei. 
 
L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 
refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, 
de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, sota la rúbrica delimitació 
de les àrees bàsiques de serveis socials, estableix com a sector comarcal de 
serveis socials Vallès Oriental les següents àrees:  

 

 Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
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 Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de 
Mollet del Vallès. 

 Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al conjunt 
de municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 

 
10. L’article 15 del Decret esmentat preveu com a funcions que es desenvolupen a 

l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials d’atenció 
primària, la seva zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i gestió dels 
serveis socials d’atenció primària, mitjançant un o més equips multiprofessionals. 
 

11. L’article 26.1 del Decret esmentat estableix que correspon als consells comarcals 
exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de serveis socials 
formades per més d’un municipi. 
 

12. 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. 

 

13. El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 13 d’abril de 2011 va aprovar 
l’establiment del servei públic Servei d’ajuda a domicili. El reglament del servei 
d’Ajuda a Domicili aprovat pel Ple del Consell Comarcal de 13 d’abril de 2011, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 27 de juliol de 2011. 

 
14. L’article 19.2 lletra b) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 

Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
disposa que el Consell d’Alcaldes ha d’emetre prèviament un informe sobre 
l’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances. 

 
15. L’article 14 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

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

 
16. L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de bases de règim 

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
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1. Aprovar la modificació del Reglament del Servei d’ajuda a domicili per afegir una 
disposició addicional segona, d’acord amb el redactat següent: 
 
“El contracte assistencial que regula la prestació del servei el pot signar alguna de les 
persones que d’acord amb la legislació civil tingui l’obligació de prestar aliments en aquells 
casos en què la persona beneficiària no tingui el discerniment suficient ni la capacitat per a 
poder entendre el contracte, malgrat no estar incapacitada. Per aquests supòsits i de forma 
prèvia a la signatura del contracte es requereix un informe mèdic o un informe del 
treballador/a social que acrediti aquesta situació.” 

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

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

3. Notificar aquest acord als ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
33. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 603/2012, de 21 de novembre, de deixar sense efecte un Decret 
- 617/2012, de 28 de novembre, d’aprovació d’un conveni  
- 630/2012, d’11 de desembre, d’autorització, disposició, obligació i ordenació d’un 

pagament 
- 670/2012, de 27 de desembre, d’atorgament d'una subvenció 

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

- 603/2012, de 21 de novembre, de deixar sense efecte un Decret 
- 617/2012, de 28 de novembre, d’aprovació d’un conveni  
- 630/2012, d’11 de desembre, d’autorització, disposició, obligació i ordenació d’un 

pagament 
- 670/2012, de 27 de desembre, d’atorgament d'una subvenció 

 
 
ÀREA DE TURISME 
 
34. Donar compte del Decret de Presidència 150/2012, de 19 de desembre, de 

publicació definitiva de la dissolució d’un Consorci. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Presidència 
150/2012, de 19 de desembre, de publicació definitiva de la dissolució d’un Consorci. 
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35. Donar compte dels decrets de Gerència 657/2012, de 19 de desembre; 
658/2012, de 19 de desembre i 667/2012, de 21 de desembre, d’autorització i 
disposició de despeses. 

 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència 
657/2012, de 19 de desembre; 658/2012, de 19 de desembre i 667/2012, de 21 de 
desembre, d’autorització i disposició de despeses. 
 
 
 
36. Precs i preguntes. 
 
No se’n fa cap. 
 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i quinze minuts de la qual cosa, com a secretària 
accidental, dono fe, i amb el vistiplau del senyor president. 
 
 

Vist i plau, 
 
 
 
 
 
 
Núria Caellas i Puig      José Orive Vélez 
Secretària accidental     President 
 


