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ACTA DEL PLE 

 
 

Identificació de la sessió: 
 
Núm.:  6/2013 
Caràcter: Ordinari 
Data:  20 de novembre de 2013 
Inici:   19:02 h 
Final:  20:18 h 
Lloc:  Seu del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
José Orive Vélez, president 
Joaquím Brustenga i Etxauri, portaveu del Grup Comarcal de Convergència i 
Unió 
Meritxell Budó i Pla 
Susana Calvo i Casadesús, vicepresidenta cinquena i portaveu del Grup 
Comarcal del Partit Popular   
Maria Assumpció Camps i García 
Andrea Canelo i Matito 
German Cequier i Bardají 
Daniel Cortés i Martín, vicepresident primer 
Montserrat Cots i Álvarez 
Miquel Estapé i Valls 
Joaquim Ferriol i Tarafa, portaveu del Grup Comarcal d’Esquerra Republicana 
– Acord Municipal 
Rosa M. Isidro i Ortega 
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 
Joan Moreno i León 
Antonio Moreno i Ureña 
José Maria Moya i Losilla 
Mariona Pons i Rodríguez 
Martí Pujol i Casals, vicepresident quart 
Arnau Ramírez i Carner 
Antonio Rísquez Caballero 
Pere Rodríguez i Rodríguez, portaveu del Grup Comarcal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal  
Vicenç Sánchez i Soler 
José Santiago i Ariza 
Ignasi Simón i Ortoll 
Joan Vila i Matabacas 
Manel Vila i Valls, vicepresident segon 
Jordi Xena i Ibàñez 
 
També hi assisteixen: 
 
Andreu González i Gil, alcalde de l’Ametlla del Vallès 
Ignasi Valls i Vilaró, gerent 
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Francesc Aragón Sánchez, interventor 
Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Josep Casasnovas i Vaquero, vicepresident tercer  
Francisco Manuel León i Cuenca 
Pau Olóndriz de Moragas 
 

 
S’inicia la sessió a les dinou hores i dos minuts amb el següent ordre del dia: 
 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 2 d’octubre de 2013. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

- 123/2013, de19 de setembre; 126/2013, de 25 de setembre; 127/2013, de 25 de 
setembre; 129/2013, de 17 d’octubre; 131/2013, de 23 d’octubre i 136/2013, de 6 de 
novembre, de convocatòria a les sessions dels òrgans col·legiats 

- 137/2013, de 6 de novembre, d’autorització per donar d’alta en l’aplicació Gestión de 
Documentación de EELL para su remisión a AGE, que es troba al Portal d'Entitats 
Locals (https://ssweb.mpt.es/portalEELL/) 

 
3. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 757/2013, de 30 de setembre, d’anul·lació de forma parcial del reconeixement 
d’obligació d’exercicis tancats 

- 758/2013, de 30 de setembre, d’adjudicació d’un contracte 

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

cooperació supramunicipal amb els ajuntaments de la comarca. 
 

5. Dictamen d’aprovació de l’ordenança reguladora d’administració electrònica. 
 

6. Dictamen d’aprovació de l’ordenança reguladora del fitxer de dades de caràcter 
personal núm. 6 Servei equip d’atenció a la infància i adolescència del Vallès 
Oriental. 
 

7. Dictamen d’aprovació de l’ordenança reguladora del fitxer de dades de caràcter 
personal núm. 7 Servei de transport adaptat. 
 

8. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga i modificació del 
conveni per a la prestació del servei d'assistència jurídica amb l’Ajuntament de 
Bigues i Riells. 
 

9. Dictamen d’aprovació contingut i la signatura del conveni per a la prestació 
d'assessorament jurídic amb el Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental. 
 

10. Dictamen d’aprovació contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la 
gestió documental i manteniment de l'arxiu amb el Consorci per la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental. 

 
11. Dictamen de delegació de competències al gerent. 

https://ssweb.mpt.es/portalEELL/
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12. Dictamen d’aprovació del Quadre de classificació de la documentació del fons 

documental del Consell Comarcal. 
 
 
ÀREA DE CONSUM 
 
13. Dictamen d’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió amb l’Agència Catalana del 

Consum per a la realització d’actuacions en matèria de consum. 
 
 
ÀREA DE COOPERACIÓ 
 
14. Donar compte del Decret de Gerència 764/2013, d’1 d’octubre, d’atorgament d’una 

subvenció. 
 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
15. Donar compte del Decret de Gerència 798/2013, de 17 d’octubre, d’atorgament 

d’una contracte. 
 
 
ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
16. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 741/2013, de 27 de setembre i 829/2013, de 29 d'octubre, d’aprovació de contractes 
- 797/2013, de 16 d'octubre, de prendre coneixement d’un acord de cessió 
- 828/2013, de 29 d'octubre, d’atorgament de forma directa amb caràcter nominatiu una 

subvenció 
- 830/2013, de 29 d'octubre, de retorn d’una garantia defintiva 
- 859/2013, de 5 de novembre, d’aprovació de la liquidació del transport escolar 

 
 
ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS 
 
17. Donar compte del Decret de Presidència 133/2013, de 29 d’octubre, d’inscripció 

d’una instal·lació juvenil en el Registre. 
 
18. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 751/2013, de 30 de setembre i 805/2013, de 21 d'octubre, d’aprovació d’una justificació 
econòmica de subvencions 

- 831/2013, de 30 d'octubre; 832/2013, de 30 d'octubre; 833/2013, de 30 d'octubre; 
834/2013, de 30 d'octubre; 835/2013, de 30 d'octubre; 836/2013, de 30 d'octubre; 
837/2013, de 30 d'octubre i 838/2013, de 30 d'octubre, d’atorgament de subvencions 

 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
19. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació 

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

20. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Canovelles. 
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21. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Cànoves i Samalús. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

- 124/2013, de 19 de setembre i 135/2013, de 30 d’octubre, d’aprovació del llistat 
d’admissions i exclusions 

- 125/2013, de 25 de setembre i 132/2013, de 24 d’octubre, de reconeixement de triennis 
- 130/2013, de 22 d’octubre, de tramesa d’un informe 
- 134/2013, de 30 d’octubre, de provisió d’un lloc de treball 

 
30. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 714/2013, de 19 de setembre; 746/2013, de 27 de setembre;747/2013, de 27 de 
setembre; 765/2013, d’1 d'octubre; 766/2013, de 2 d'octubre; 767/2013, de 3 d'octubre; 
783/2013, de 4 d'octubre; 803/2013, de 18 d'octubre; i 852/2013, de 4 de novembre, 
d’autorització de formació 

- 715/2013, de 20 de setembre; 753/2013, de 30 de setembre; 784/2013, de 7 d'octubre; 
795/2013, de 16 d'octubre; 812/2013, de 22 d'octubre; i 863/2013, de 8 de novembre, 
d’aprovació de relacions de propostes de despesa 

- 716/2013, de 20 de setembre; 733/2013, de 26 de setembre; 754/2013, de 30 de 
setembre; 785/2013, de 8 d'octubre; 796/2013, de 16 d'octubre; 813/2013, de 23 
d'octubre; i 839/2013, de 30 d'octubre, d’aprovació de relacions de factures 

- 717/2013, de 20 de setembre, de modificació del pressupost general d’ingressos i 
despeses 

- 724/2013, de 24 de setembre, d’autorització, disposició i obligació d’una despesa  
- 732/2013, de 25 de setembre, d’atorgament d’ajut d'especialistes any 2013 
- 817/2013, de 25 d'octubre,  d’ajuts d'escolaritat i d'estudis any 2013 
- 734/2013, de 26 de setembre; 735/2013, de 26 de setembre; 801/2013, de 18 d'octubre 

i 858/2013, de 4 de novembre, de rescabalament de despeses 
- 744/2013, de 27 de setembre, d’autorització d'una reducció de jornada 
- 745/2013, de 27 de setembre; 802/2013, de 18 d'octubre; i 857/2013, de 4 de 

novembre, d’autorització de compensació d'hores extres 
- 786/2013, de 8 d'octubre, de donar de baixa un dret reconegut d’exercicis anteriors 
- 789/2013, de 8 d'octubre, d’aprovació de l'annex a un conveni de pràctiques 
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- 793/2013, de 16 d'octubre; 794/2013, de 16 d'octubre; 821/2013, de 28 d'octubre i 
822/2013, de 28 d'octubre, de justificació i reposició de bes’aprovació i autorització de 
bestretes de caixa fixa 

- 853/2013, de 4 de novembre de, d’aprovació d’un annex d’un contracte de serveis 
- 854/2013, de 4 de novembre, d’ampliació d’una jornada completa 

 
31. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost general d'ingressos i despeses 

de l’any 2013. 
 

32. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. (3r trimestre 2013) 

 
33. Donar de baixa diversos preus públics. 

 
34. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de la taxa per a les 

actuacions d’avaluació ambiental. 
 

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

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

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

38. Dictamen d’aprovació del calendari fiscal. 
  
39. Dictamen d’aprovació del Pressupost d’ingressos i de despeses de 2014 (annex I) i 

les seves bases d’execució (annex II), la plantilla de personal (annex III), la relació 
de llocs de treball per a l’any 2014 (annex IV), de l’organigrama tècnic (annex V), 
de les assignacions als grups polítics i de les indemnitzacions per a l’assistència a 
les sessions dels òrgans col·legiats i dels òrgans consultius per a l’any 2014. 

 
40. Dictamen de resolució de l’expedient per concertar una operació de tresoreria a 

curt termini. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESTUDIS 
 
41. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 731/2013, de 25 de setembre, d’aprovació d'un contracte 
- 740/2013, de 27 de setembre, d’aprovació d’una primera certificació 
- 850/2013, de 31 d'octubre, d’autorització i disposició d'una despesa 

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

prestació d’assistència tècnica en matèria d'arquitectura tècnica amb l’Ajuntament 
de Castellcir. 
 

43. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria d'arquitectura tècnica amb l’Ajuntament 
de la Llagosta. 
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44. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria d'arquitectura tècnica amb l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana. 

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

- 761/2013, de 30 de setembre i 814/2013, de 24 d'octubre, d’aprovació de la liquidació 
de transport adaptat del mes de setembre i mes d'octubre 

- 769/2013, de 3 d'octubre; 770/2013, de 3 d'octubre; 771/2013, de 3 d'octubre; 
772/2013, de 3 d'octubre; 773/2013, de 3 d'octubre; 774/2013, de 3 d'octubre; 
775/2013, de 3 d'octubre i 776/2013, de 3 d'octubre, de retorn de garanties definitives 

- 777/2013, de 3 d'octubre; 778/2013, de 3 d'octubre; 779/2013, de 3 d'octubre; 
780/2013, de 3 d'octubre; 781/2013, de 3 d'octubre i 782/2013, de 3 d'octubre, de 
cancel·lació de garanties defintives 

- De baixa definitiva de SAD 
719/2013, de 23 de setembre, SAD 13/007/2011; 728/2013, de 25 de setembre, SAD 
18/011/2010; 729/2013, de 25 de setembre, SAD 18/008/2010; 730/2013, de 25 de 
setembre, SAD 25/012/2012; 737/2013, de 26 de setembre, SAD 41/004/2012; 
759/2013, de 30 de setembre, SAD 07/004/2010; 760/2013, de 30 de setembre, SAD 
18/051/2010; 807/2013, de 22 d'octubre, SAD 10/020/2010; 808/2013, de 22 d'octubre, 
SAD 18/047/2010; 809/2013, de 22 d'octubre, SAD 25/032/2013; 810/2013, de 22 
d'octubre, SAD 41/004/2008; 811/2013, de 22 d'octubre, SAD 25/005/2012; 818/2013, 
de 28 d'octubre, SAD 29/023/2010; 819/2013, de 28 d'octubre, SAD 18/013/2010; 
823/2013, de 28 d'octubre, SAD 14/002/2010 i 856/2013, de 4 de novembre, SAD 
34/009/2009 

- De baixa temporal de SAD 
738/2013, de 26 de setembre, SAD 41/001/2009; 804/2013, de 21 d'octubre, SAD 
07/010/2013 i 820/2013, de 28 d'octubre, SAD 25/011/2011 

- De reactivació de SAD 
763/2013, d’1 d'octubre, SAD 25/016/2012 

- De resolució de SAD 
736/2013, de 26 de setembre, SAD 41/009/2013; 768/2013, de 3 d'octubre, SAD 
29/031/2013; 787/2013, de 8 d'octubre, SAD 25/033/2013; 790/2013, de 15 d'octubre, 
SAD 13/026/2013; 799/2013, de 18 d'octubre, SAD 43/002/2013; 800/2013, de 18 
d'octubre, SAD 29/033/2013; 806/2013, de 22 d'octubre, SAD 11/007/2013; 849/2013, 
de 31 d'octubre, SAD 25/034/2013 i 862/2013, de 7 d'octubre, SAD 25/036/2013 

 
46. Dictamen de modificació del Reglament del servei de transport adaptat. 

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

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

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

 
49. Dictamen d’aprovació del conveni per la gestió del servei d’ajuda de domicili amb 

l’Ajuntament de Martorelles. 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
50. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 718/2013, de 23 de setembre, d’aprovació de la signatura d’un conveni 
- 791/2013, de 16 d'octubre i 792/2013, de 16 d'octubre, d’autorització, disposició i 

obligació de despeses 
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ÀREES DE MEDI AMBIENT I POLÍTICA TERRITORIAL I ESTUDIS 
 
51. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la 

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

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

 
 
53. Moció presentada pel grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya de 

condemna del franquisme i d’adhesió a la querella 4591-10 del jutjat número 1 de 
Buenos Aires (Argentina). 
 

54. Moció presentada pel grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya sobre 
l’exercici de la sobirania fiscal al Consell Comarcal. 

 
 
55. Precs i preguntes 
 
 
El president dóna la benvinguda als presents i, tot seguit, passa a l’Ordre del dia: 

 
 

1. Aprovar l’acta de la sessió de 2 d’octubre de 2013. 
   
Vista l’acta de la sessió de 2 d’octubre de 2013, s’aprova PER ASSENTIMENT 
UNÀNIME dels 30 membres assistents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
  
2. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

- 123/2013, de19 de setembre; 126/2013, de 25 de setembre; 127/2013, de 25 de 
setembre; 129/2013, de 17 d’octubre; 131/2013, de 23 d’octubre i 136/2013, de 6 de 
novembre, de convocatòria a les sessions dels òrgans col·legiats 

- 137/2013, de 6 de novembre, d’autorització per donar d’alta en l’aplicació Gestión 
de Documentación de EELL para su remisión a AGE, que es troba al Portal 
d'Entitats Locals (https://ssweb.mpt.es/portalEELL/) 

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

- 123/2013, de19 de setembre; 126/2013, de 25 de setembre; 127/2013, de 25 de 
setembre; 129/2013, de 17 d’octubre; 131/2013, de 23 d’octubre i 136/2013, de 6 de 
novembre, de convocatòria a les sessions dels òrgans col·legiats 

- 137/2013, de 6 de novembre, d’autorització per donar d’alta en l’aplicació Gestión de 
Documentación de EELL para su remisión a AGE, que es troba al Portal d'Entitats 
Locals (https://ssweb.mpt.es/portalEELL/) 

 
 
3. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 757/2013, de 30 de setembre, d’anul·lació de forma parcial del reconeixement 
d’obligació d’exercicis tancats 

- 758/2013, de 30 de setembre, d’adjudicació d’un contracte 

https://ssweb.mpt.es/portalEELL/
https://ssweb.mpt.es/portalEELL/
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El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència 
següents: 
 

- 757/2013, de 30 de setembre, d’anul·lació de forma parcial del reconeixement 
d’obligació d’exercicis tancats 

- 758/2013, de 30 de setembre, d’adjudicació d’un contracte 

 
 
4. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 

per a la cooperació supramunicipal amb els ajuntaments de la comarca. 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 13 de novembre de 2013, que és el que 
segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. 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 
import fix amb càrrec al Fons de cooperació local equivalent al 34% de l’aportació 
del 2011. 
 

2. El 13 de febrer de 2013, el Ple va aprovar el contingut i la signatura del 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. 
 

3. Per raó d’aquest conveni en el pacte sisè estableix que aquest conveni pot ser 
objecte d’una única pròrroga d’una durada d’un any mitjançant acord exprés de les 
parts.  

 
4. El 13 de novembre 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. 

 

http://municat.gencat.cat/upload/normativa/reial_decret_legislatiu_2_2004.pdf


9 

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 
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. 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 que les resolucions anuals de distribució entre els ens locals de Catalunya 
de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en aquest fons. 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. 
 
El 5 de novembre de 2013 es va presentar el Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2014. 
 

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. 

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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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. 

 
12. El conveni de col·laboració per a la cooperació supramunicipal amb els 

ajuntaments de la comarca. 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga 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 
_______________. 
 
“En el cas de l’Ajuntament de Canovelles” 
 
D’una part, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell Comarcal, assistit pel secretari 
accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el senyor José Orive i Vélez, alcalde de Canovelles, assistit pel secretari de la 
corporació, el senyor Josep Berdagué Pujol. 
 

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 

 
MANIFESTEN 

 
I. Que l’Ajuntament de [MUNICIPI], en endavant l’AJUNTAMENT, i el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vam formalitzar un conveni 
de col·laboració per a la cooperació supramunicipal. 
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II. El pacte sisè del conveni esmentat en el punt precedent preveu que aquest 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. 
 
Així mateix, aquest conveni pot ser objecte d’una única pròrroga d’una durada d’un any 
mitjançant acord exprés de les parts.  

 
III. Que l’AJUNTAMENT i el CONSELL COMARCAL tenen interès en prorrogar el conveni 

esmentat en el primer punt d’aquestes manifestacions. 
 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la voluntat de prorrogar el  
conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència jurídica que subjecten en 
les següents  

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
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. 
 

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. 

http://municat.gencat.cat/upload/normativa/reial_decret_legislatiu_2_2004.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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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 
que les resolucions anuals de distribució entre els ens locals de Catalunya de la 
participació en els ingressos de la Generalitat integrada en aquest fons. 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. 
 
El 5 de novembre de 2013 es va presentar el Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2014. 
 

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, expressen la voluntat d’establir aquest 
conveni que subjecten en els següents  
 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és prorrogar 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. 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 2014 l’import de 
1
_________________ euros.  

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

 

AJUNTAMENT APORTACIÓ 

Aiguafreda            1.778,89 €  

http://municat.gencat.cat/upload/normativa/decret_legislatiu_2_2003.pdf
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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 2014.  
 

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.  

 
Tercer. Pròrroga del CONVENI  
 
D’acord amb el pacte 6.2 del CONVENI, es prorroga la seva durada fins al 31 de desembre 
de 2014. 
 
Aquesta pròrroga entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des 
de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014. 

                                                                                                                                          
Bigues i Riells            5.174,65 €  

Caldes de Montbui            5.657,55 €  

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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Quart. 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 acord. 

 
Les parts, després de llegir aquest acord, 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 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
5. Dictamen d’aprovació de l’ordenança reguladora d’administració electrònica. 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 13 de novembre de 2013, que és el que 
segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en les 

dues darreres dècades ha comportat l’aparició d’un nou entorn anomenat societat 
de la informació i del coneixement. En aquest sentit, el paper dels poders públics 
és cabdal en la promoció del desenvolupament de la societat de la informació i el 
coneixement, garantint els drets de la ciutadania i la cohesió social. 

 
La introducció de les eines TIC’s en l’organització administrativa ha portat aquests 
darrers anys a posicionar a les administracions públiques, especialment a les 
administracions locals com administracions més properes a la ciutadania, en la 
direcció d’aprofundir en els principis que l’ordenament jurídic administratiu ha 
recollit tradicionalment: eficàcia i eficiència en l'actuació administrativa, 
coordinació, transparència i millor servei a la ciutadania. 
 
En aquest sentit, l’aprovació de l’Ordenança reguladora de l’Administració 
electrònica, la seu electrònica i del registre electrònic pretén garantir un ús efectiu 
de les eines electròniques per a millorar l’actuació administrativa i els serveis 
encomanats, facilitar les relacions amb la ciutadania, les empreses i d’altres 
administracions públiques i entitats i, en definitiva, afavorir un millor exercici dels 
drets i deures. 

 
Pel que fa al fonament jurídic d’aquesta Ordenança cal trobar-lo, d'una banda, en 
el mandat que imposa a les administracions l'article 103.1 de la Constitució, que 
vincula la legitimitat en l'exercici de les potestats administratives als principis de 
servei objectiu de l'interès general i, d'altra banda, en els principis definits a l'article 
3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú i, en l'àmbit local, a l'article 6 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, d'eficiència, servei 
als ciutadans, eficàcia, coordinació, transparència i participació. 

 
També hi ha previsions més concretes a l’ordenament jurídic que es poden 
considerar fonament conceptual i jurídic d’aquesta norma.  
 



15 

D'una banda, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans i les 
ciutadanes als serveis públics, que implica un canvi qualitatiu en el mandat que ja 
contenia l'avui parcialment derogat article 45 de la Llei 30/1992, per a l'impuls de la 
utilització de les TIC en el desenvolupament de l'activitat de les administracions 
públiques, i en l'exercici de les seves competències. La Llei d’accés electrònic 
s'articula fonamentalment entorn de dos eixos: el dret dels ciutadans i les 
ciutadanes a comunicar-se amb les administracions públiques per mitjans 
electrònics i l'obligació d'aquestes de dotar-se dels mitjans i dels sistemes que 
permetin l'exercici d'aquest dret. 

 
D’una altra, l'article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei 
57/2003, de mesures per a la modernització del govern local, que estableix que les 
entitats locals estaran obligades a "impulsar la utilització interactiva de les 
tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la participació i la 
comunicació amb els veïns, per a la presentació de documents i per a la realització 
de tràmits administratius, enquestes i, si escau, consultes ciutadanes. 

 
I, en tercer lloc, des d'un punt de vista formal, aquesta norma s'adopta sobre la 
base de la potestat d'autoorganització prevista per a les entitats locals als articles 4 
de la Llei reguladora de les bases del règim local, i 8 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril. 

 
L'Ordenança té per objecte la regulació de la utilització de les eines de la societat 
de la informació i el coneixement en les relacions jurídic administratives entre els 
ciutadans i les ciutadanes i el Consell Comarcal, incloent-hi la consulta de la 
informació administrativa, la de les dades en poder d’aquesta administració i la 
realització de tràmits i procediments per mitjans electrònics. D'aquesta manera, 
s'assumeix un compromís de promoció de l'ús d'aquestes tecnologies i de 
progressiva adequació de l’organització comarcal. Amb aquest objectiu, els tràmits 
i els procediments seran accessibles per via electrònica, d'acord amb criteris 
d'eficàcia, economia i eficiència.  
 
D’aquesta forma, l’Ordenança estableix el règim jurídic bàsic de l’administració 
electrònica en el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
2. El 13 de novembre de 2013, el Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental ha informat 

favorablement l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica, la seu 
electrònica i el registre electrònic. 

 

3. El 13 de novembre 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. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes 
als serveis públics.  
 

2. La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 
3. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 

i del procediment administratiu comú. 
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4. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
 

5. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
6. L’article 19.2 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. 
 

7. 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. 
 

8. L’article 14.2 c) 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 aprovar el reglament orgànic i les ordenances 
 

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

10. L’article 13.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix la 
possibilitat de que els òrgans administratius deleguin competències que tinguin 
atribuïdes en d’altres òrgans de la mateixa administració. 
 

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

12. L’article 114 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
regula el règim general de les delegacions entre òrgans administratius necessaris. 
 

13. L’article 16.1 del TRLOCC disposa, a l’apartat e), la competència del gerent per 
l’exercici d’altres funcions que expressament li són delegades i no afecten a les 
atribucions del president i del ple enumerades pels articles 13 i 14. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica, la seu electrònica i 

el registre electrònic, amb el redactat següent:  
 
“CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 
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1. Aquesta Ordenança té per objecte regular l’administració electrònica en l’àmbit del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la utilització dels mitjans electrònics, d’acord 
amb els principis de transparència, proximitat i servei als ciutadans i ciutadanes.  
 

2. L’Ordenança té com a objectiu garantir els drets i complir els deures que han de regir 
les relacions per mitjans electrònics dels ciutadans i les ciutadanes amb el Consell 
Comarcal, fixar els principis generals per a l’impuls i el desenvolupament de 
l’Administració electrònica i regular les condicions i els efectes jurídics de l’ús dels 
mitjans electrònics en la tramitació dels procediments administratius. 
 

3. També és objecte d’aquesta Ordenança la fixació dels principis reguladors de la 
incorporació dels tràmits i dels procediments administratius comarcals a la tramitació 
per via electrònica, d’acord amb allò que disposa l’article 45 de la Llei 30/1992, de 
règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú. 

 
Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu 
 
Aquesta Ordenança és d’aplicació a tots els òrgans i unitats administratives de les àrees i 
serveis integrants que conformen el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Així mateix, és d’aplicació a les persones físiques i jurídiques quan utilitzin mitjans 
electrònics en les seves relacions amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Article 3. Àmbit d’aplicació objectiu 
 
1. L’àmbit d’aplicació objectiu d’aquesta Ordenança el constitueix les actuacions dutes a 

terme per mitjans electrònics, i concretament les següents: 
 
a) Les relacions amb els ciutadans i les ciutadanes que tinguin caràcter 

juridicoadministratiu. 
 

b) La consulta per part dels ciutadans i les ciutadanes de la informació pública 
administrativa i de les dades administratives que estiguin en poder del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.  
 

c) La realització dels tràmits i procediments administratius accessibles per via 
electrònica de conformitat amb el que preveu aquesta Ordenança. 
 

d) El tractament de la informació obtinguda pel Consell Comarcal del Vallès Oriental 
en l’exercici de les seves potestats. 
 

2. Els principis generals continguts en aquesta Ordenança són aplicables a les 
comunicacions dels ciutadans i les ciutadanes no sotmeses a l’ordenament jurídic 
administratiu, i de manera especial la comunicació d’avisos i d’incidències, la 
presentació de reclamacions i queixes, la formulació de suggeriments, la realització de 
preguntes als òrgans comarcals i les peticions i altres formes de participació, mentre no 
siguin objecte d’una regulació específica. 

 
 
CAPÍTOL SEGON. SEU ELECTRÒNICA 
 
Article 4. Seu electrònica 
 
1. Per mitjà d’aquesta Ordenança es crea i es regula la seu electrònica del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental.  
 
2. La seu electrònica del Consell Comarcal del Vallès Oriental és l'adreça electrònica 

disponible per als ciutadans i ciutadanes a través de xarxes de telecomunicacions, la 
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titularitat, gestió i administració de la qual corresponen al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental en l’exercici de les seves competències.  
 

3. La seu electrònica es subjecta als principis següents: 
 
a) Integritat, veracitat i actualització dels continguts de la seu electrònica. 
b) Publicitat oficial. 
c) Responsabilitat. 
d) Qualitat. 
e) Seguretat. 
f) Disponibilitat. 
g) Accessibilitat i usabilitat. 
h) Neutralitat tecnològica. 
i) Interoperabilitat. 

 
4. En el cas que la seu electrònica contingui enllaços o vincles a altres seus, la 

responsabilitat de les quals correspongui a una altra administració pública o a un lloc 
web sense la consideració de seu electrònica, el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'aquestes última.  

 
Article 5. Adreça electrònica i identificació 
 
1. La seu electrònica serà accessible a través de l’adreça electrònica 

https://www.vallesoriental.cat 
 
2. La seu electrònica utilitza per identificar-se i garantir una comunicació segura a través 

de xarxes de comunicacions electròniques, sistemes de signatura electrònica basats en 
certificats de seu electrònica emmagatzemats en dispositiu segur de signatura 
electrònica o en un mitjà equivalent. La verificació del certificat de la seu està 
disponible de forma directa i gratuïta.  
 

3. En el cas que ens supramunicipals o ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental en 
virtut de conveni prestin serveis al Consell Comarcal del Vallès Oriental que 
necessàriament han de residenciar-se en una seu electrònica i el certificat de seu 
electrònica sigui propi de l’ens que presta el servei, el Consell Comarcal pot reconèixer 
la referida seu com a pròpia i autoritzar el referit certificat. L’aprovació correspon al Ple 
qui n’ha d’autoritzar el certificat. L’acord del Ple s’ha de publicar a la seu electrònica. 
 

4. A la seu electrònica es troba la relació completa de les adreces electròniques d’accés 
als serveis que no estan ubicats en el mateix domini que aquesta i els corresponents 
certificats que els identifiquen.  
 

Article 6. Contingut de la seu electrònica  
 
La seu electrònica publica com a mínim les informacions i els serveis següents:  
 
1. Informació sobre la seu electrònica:  

 
a) La titularitat i els òrgans responsables de la gestió.  
b) La identificació del responsable del servei en els sistemes d’informació. 
c) La identificació del responsable de la seguretat en els sistemes d’informació. 
d) La identificació dels canals d’accés als serveis i mitjans electrònics disponibles a la 

seu, amb l’expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també 
s’hi pot accedir als mateixos.  

e) Els sistemes de signatura acceptats en els procediments.  
f) La relació de segells d’òrgan emprats en els procediments que s’efectuïn 

mitjançant actuació administrativa automatitzada.  
g) La disposició de creació de la seu electrònica i del registre electrònic.  
h) La indicació dels dies considerats inhàbils.  
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i) El mapa de navegació de la seu electrònica amb l’estructura i diferents seccions de 
contingut.  

j) La publicitat de les declaracions de conformitat i altres possibles distintius 
d’interoperabilitat dels que siguin creditors els òrgans del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, obtinguts respecte el compliment de l’Esquema nacional 
d’interoperabilitat.  

k) La publicitat de les declaracions de conformitat i dels distintius de seguretat dels 
que siguin creditors els òrgans del Consell Comarcal del Vallès Oriental, obtinguts 
respecte el compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat. 

  
2. Serveis d’informació:  

 
a) El catàleg complet de tràmits i serveis  
b) El perfil del contractant.  
c) Els processos selectius i de capacitació.  
d) El tauler d’edictes.  
e) Les actes de les sessions del Ple d’acord amb allò establert a la Llei 29/2010, de 3 

d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya. 
 

3. Serveis de tramitació:  
  
a) El catàleg de tràmits i serveis que es poden portar a terme per mitjans electrònics.  
b) El sistema per a la presentació electrònica de suggeriments i queixes mitjançant un 

model normalitzat.  
c) L’accés a la comprovació dels documents emesos pel Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i autenticats amb codi segur de verificació.   
d) La indicació de la data i hora oficials a efectes del còmput de terminis.  
e) L’accés al registre electrònic per a la presentació de sol·licituds i escrits.  
f) Els formularis normalitzats dels procediments de la seva competència. 
g) L’accés a les notificacions electròniques. 

 
4.   Qualsevol altra informació, servei o tràmit que per disposició legal hagin de publicar-se 

a la seu electrònica. 
 

5. La seu electrònica disposa dels mecanismes necessaris per tal d’acreditar fefaentment, 
en aquells procediments en els que sigui necessari, el moment d’inici i retirada de la 
difusió pública de la informació.  

 
Article 7. Disponibilitat, qualitat i seguretat 
 
1. La seu electrònica estarà disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores 

del dia.  
 

2. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no podrà estar operativa 
s’anunciarà amb el màxim d’antelació possible a la pròpia seu i pels canals alternatius 
de consulta que existeixin.  
 

3. Són canals d'accés als serveis disponibles en la seu electrònica del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental: 
 
a) L'accés electrònic, a través d'Internet. 

 
b) L'atenció presencial, mitjançant funcionaris habilitats, a la seu institucional del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, sense perjudici de l'accés a través dels 
registres regulats a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
sempre que el funcionari actuï en assistència del  ciutadà  segons  allò disposat  en  
l’article  22  de  la  Llei  11/2007,  de  22  de  juny, d'accés  electrònic  dels  
ciutadans  als  serveis  públics  i  en  l’article  45.3  de  la  Llei 26/2010,  del  3  
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d'agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions públiques de 
Catalunya. 

 
4. La  informació  i  els  serveis  inclosos  en  la  seu  electrònica  compliran  els  principis 

d'accessibilitat  i  usabilitat,  establerts en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés 
Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, en els termes dictats per la normativa 
vigent en aquesta matèria a cada moment. 
 
Els ciutadans i ciutadanes podran escollir les aplicacions o sistemes per relacionar-se 
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental,  o  dirigir-se  a aquest,  sempre  que  
utilitzin  estàndards oberts  o,  si  escau,  aquells  altres  que  siguin  d'ús  generalitzat  
pels  ciutadans  d’acord  amb l’Esquema  Nacional  d’Interoperabilitat  i  el  que  
estableixi  el  Marc  d’Interoperabilitat  de Catalunya.   

 
5. La seguretat  de  la seu,  així  com  la  de  l'accés  electrònic  dels ciutadans i 

ciutadanes als serveis públics, es regeix també per l’establert en l'Esquema Nacional 
de Seguretat. 
 

6. El Consell Comarcal del Vallès Oriental es  compromet  a  vetllar per la qualitat  de  la  
informació  continguda  a  les  pàgines  web  de  la  seva  titularitat i a la seu 
electrònica,  si  bé  no  es considera responsable en cap cas de la informació que es 
pot obtenir a través de fonts externes,  ni  tampoc  de  les  opinions  que  puguin  
expressar,  a través de les pàgines web comarcals, persones que no hi estiguin 
vinculades. 
 
 

CAPÍTOL TERCER. DRETS I DEURES 
 
Article 8. Drets dels ciutadans i les ciutadanes en el marc de l’Administració 
electrònica 
 
Els drets dels ciutadans i les ciutadanes són els continguts en les normes jurídiques 
aplicables, i en especial, els establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú  i en la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics o en la 
normativa que les substitueixi.  
 
Article 9. Deures dels ciutadans i les ciutadanes en el marc de les relacions 
administratives realitzades a través de mitjans electrònics 
 
El deures dels ciutadans i les ciutadanes són els continguts en les normes jurídiques 
aplicables, i en especial els següents:   
 
a) El deure d’utilitzar els serveis i procediments de l’Administració electrònica de bona fe i 

evitant-ne l’abús. 
 
b) El deure de facilitar informació veraç, completa i acurada, adequada a les finalitats per 

a les quals se sol·licita. 
 

c) El deure d’identificar-se en les relacions administratives per mitjans electrònics quan 
així es requereixi.  
 

d) El deure de custodiar aquells elements identificatius personals i intransferibles utilitzats 
en les relacions administratives per mitjans electrònics amb el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental.  
 

e) El deure de respectar el dret a la privacitat, confidencialitat i seguretat i la resta dels 
drets en matèria de protecció de dades. 
 

f) Aquells altres deures previstos en aquesta Ordenança. 
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CAPÍTOL QUART. PRINCIPIS GENERALS 
 
Article 10. Principis rectors, organitzatius i d’accés de l'Administració electrònica en 
l'àmbit del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
La utilització de les tecnologies de la informació tindrà les limitacions establertes a 
l’ordenament jurídic, respectant el ple exercici pels ciutadans i ciutadanes dels drets que 
tenen reconeguts i ajustant-se als principis establerts en la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics o en la normativa que la substitueixi.  
CAPÍTOL TERCER PRNCIPIS GENERALS 
 
CAPÍTOL CINQUÈ. IDENTIFICACIÓ, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ 
D’ESCRITS PER PART DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES 
 
Article 11. Instruments d’identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans i les 
ciutadanes 
 
La identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes en les relacions 
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental es podrà produir per mitjà dels mecanismes 
següents: 

 
a) Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals reconeguts, en tot cas, 

llevat que una norma específica afegeixi requisits addicionals per a la identificació i 
l’acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes. 
 

b) Altres sistemes de signatura electrònica admesos legalment i que siguin adequats per 
garantir la identificació dels ciutadans i les ciutadanes i, si escau, l'autenticitat i 
integritat dels documents electrònics, sempre i quan el prestador de serveis de 
certificació posi a disposició del Consell Comarcal del Vallès Oriental la informació que 
sigui precisa en condicions que resultin tecnològicament viables i sense que suposi 
cost pel Consell Comarcal.  
 

Article 12. Requisits d’identificació i d’acreditació de la voluntat dels ciutadans i les 
ciutadanes en la presentació d’escrits 
 
1. La utilització de sistemes de signatura electrònica reconeguda basats en certificats 

digitals reconeguts serà un requisit suficient per identificar i entendre acreditada la 
voluntat dels ciutadans i les ciutadanes que presentin per via electrònica escrits en 
qualsevol procediment o tràmit de conformitat amb el que preveu aquesta Ordenança. 
 

2. La identificació i autenticació dels ciutadans i ciutadanes per funcionari públic es regeix 
per allò establert a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics o en la normativa que la substitueixi. IDENTIFICACIÓ, ACCÉS 

31 
CAPÍTOL SISÈ. LA DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA PER MITJANS 
ELECTRÒNICS 
 
Article 13. Informació administrativa 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental facilita a través de mitjans electrònics la informació 
que sobre l’organització, els serveis d’interès general i la informació administrativa hagi de 
fer pública, d’acord amb la legislació o per mandat de resolució judicial. 
 
Article 14. Tauler d’edictes electrònic 
 
1. La publicació d'actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s'hagin 

de publicar al tauler d'edictes, podrà ser substituïda o complementada per la seva 
publicació al tauler d'edictes electrònic un cop entri en funcionament la seu electrònica. 
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2. L’accés al tauler d’edictes electrònic no requerirà cap mecanisme especial d’acreditació 

de la identitat del ciutadà o la ciutadana. 
 

3. El tauler d’edictes electrònic es publicarà a la seu electrònica del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i es podrà consultar, des dels terminals instal·lats a la seu del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i en el seu cas, a la resta de les oficines d’atenció del 
Consell Comarcal, així com en altres punts d’accés electrònic que determini el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. En tot cas, es garantirà l’accés de tothom i l’ajut 
necessari per fer-ne una consulta efectiva. 
 

4. El  tauler  d’edictes  electrònic  disposarà  dels  sistemes  i  mecanismes  que  
garanteixin l’autenticitat,  la  integritat  i  la  disponibilitat  del  contingut,  en  els  termes  
previstos  a  l’article 45.5  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  
de  les  administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

5. El tauler d’edictes electrònic estarà disponible 24 hores al dia, tots els dies de l’any. 
Quan per raons tècniques es prevegi que el tauler d’edictes electrònic pot no estar 
operatiu, s’haurà d’anunciar als usuaris i les usuàries amb la màxima antelació que 
sigui possible, i indicar-los els mitjans alternatius de consulta del tauler que estiguin 
disponibles. 

 
CAPÍTOL SETÈ. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC 
 
Article 15. Procediments tramitats per via electrònica 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental garanteix en relació amb els tràmits i 

procediments la tramitació dels quals  es  faci  per  mitjans  electrònics,  l’exercici  del  
dret  a  relacionar-s’hi  per  mitjans electrònics i la resta de drets previstos en l’article 8 
d’aquesta Ordenança. 
 

2. Per mitjà dels tràmits i els procediments esmentats a l’apartat anterior, es podrà 
demanar informació, fer consultes, formular sol·licituds, presentar pretensions, practicar 
al·legacions, fer pagaments, oposar-se a les resolucions i actes administratius i, en 
general, exercir els drets i les facultats que reconeix l’ordenament jurídic administratiu. 

 
Article 16. Identificació i acreditació de la voluntat dels òrgans administratius 
  
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà utilitzar per a la seva identificació 

electrònica i per a l'autenticació dels documents electrònics que produeixin els sistemes 
següents: 
 
a) Sistemes de signatura electrònica basats en la utilització de certificats de dispositiu 

segur o un mitjà equivalent que permeti identificar la seu electrònica i l'establiment 
de comunicacions segures. 
 

b) Sistemes  de  signatura  electrònica  reconeguda  del  personal  al  servei  del  
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

c) Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals de segell electrònic 
per a l'actuació administrativa automatitzada. 
 

d) Intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació. 
 
2. Els actes administratius es podran dictar de forma automatitzada, sempre que es doni 

compliment als requisits establerts per als actes administratius a la normativa 
administrativa aplicable i en aquesta Ordenança.  
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A aquests efectes, es requereix la utilització d’un segell electrònic de l'òrgan o entitat 
de dret públic corresponent, basat en un certificat electrònic que reuneixi els requisits 
exigits per la legislació de signatura electrònica. 

 
3. La identificació i l'exercici de la competència es farà mitjançant els sistemes de 

signatura electrònica de què hagi estat proveït el personal al seu servei, d'acord amb 
les previsions de la normativa bàsica aplicable. 

 
Article 17. Iniciació 
 
1. En  les  condicions  establertes  en  aquesta  Ordenança,  els  procediments  

administratius només  es  podran  iniciar  a  instància  de  part  a  través  de  mitjans  
electrònics,  mitjançant  la presentació de sol·licitud al Registre electrònic regulat en 
aquesta Ordenança. 
 
A   aquests   efectes,   es  posarà  a  disposició  dels  interessats  els corresponents 
models o sistemes electrònics de sol·licitud, que hauran de ser accessibles sense més 
restriccions que les derivades de la utilització dels estàndards d'interoperabilitat 
legalment  establerts.  Per  als  tràmits  i  procediments  per  als  quals  no  s’hagi  
establert  un model   o   sistema   electrònic   de   sol·licitud   específic,   el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental s’obliga expressament  a  posar  a  disposició  dels  
interessats  un  model  o  sistema  electrònic  de sol·licitud genèric. 

 
2. Quan  utilitzin  els  models  i  les  sol•licituds  electròniques  a  què  fa  referència  

l’apartat anterior, els ciutadans i les ciutadanes hauran d’utilitzar la signatura 
electrònica reconeguda o qualsevol altre mecanisme d’identificació i d’acreditació de la 
voluntat que s’estableixi de conformitat amb aquesta Ordenança, i amb el que preveu 
l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  
administracions  públiques  i  del  procediment administratiu comú. 
 
No  obstant  això,  quan  utilitzi  el  model  o  sistema  electrònic  de  sol•licitud  genèric  
descrit  a l’apartat  anterior,  el  ciutadà  o  ciutadana  haurà  d’utilitzar,  almenys,  la  
signatura  electrònica avançada basada en un certificat reconegut. 

 
Article 18. Exigència i acreditació de representació 
 
1. Els   ciutadans   i   les   ciutadanes   podran   actuar   per   mitjà   de   representants   en   

els procediments  i  tràmits  administratius  que  es  facin  davant  el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental per mitjans electrònics, d’acord amb el que preveuen la legislació 
general i aquesta Ordenança. 
 
En aquests supòsits, la validesa de les actuacions realitzades estarà subjecta a 
l’acreditació de la representació en aquells casos que així ho estableixi la legislació 
general, per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquesta representació. 

 
2. El  procediment  d’acreditació  de  la  representació  quan  es  facin  actuacions  per  

mitjans electrònics  es  podrà  dur  a  terme  a  través  de  qualsevol  dels  
procediments  alternatius següents: 
 
a) Mitjançant la presentació d’apoderaments en suport electrònic. 
b) Mitjançant els certificats de signatura electrònica que incloguin la relació de 

representació i  que  siguin  acceptats  per  l’Administració  comarcal de conformitat  
amb  el  que  s’estableix  en aquesta Ordenança. 

c) Mitjançant  la  declaració  de  l’apoderament  per  part  del  representant  i  la  
posterior comprovació   de   la   representació   als   registres   de  l’Administració  
comarcal o  d’altres administracions  o  entitats  amb  què  s’hagi  signat  un  
conveni  de col•laboració. 

d) Qualsevol  altre  sistema  d’acreditació  de  la  representació  que  habiliti  el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental en el marc de les lleis i d’aquesta Ordenança. 
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3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental pot requerir en qualsevol moment l’acreditació 
de la representació esmentada. 

 
Article 19. Tramitació per via electrònica dels procediments 
 
1. Els programes, les aplicacions i els sistemes d’informació que en cada cas s’utilitzin per 

a la realització per mitjans electrònics dels tràmits administratius hauran de garantir el 
control dels terminis, la constància de la data i l’hora i la identificació de les persones 
responsables de les actuacions, a banda del respecte a l’ordre de tramitació dels 
expedients. 
 

2. La persona interessada, amb la identificació prèvia, podrà sol•licitar i obtenir informació 
almenys   sobre   l’estat   de   la   tramitació   dels   procediments   administratius   
gestionats electrònicament en la seva totalitat, d'acord amb les condicions del servei 
d'accés restringit establert   a   aquest   efecte.   La   informació   sobre   l'estat   de   
tramitació   del   procediment comprendrà  la  relació  dels  actes  de tràmit realitzats, 
amb indicació del seu contingut, així com la data en què es van dictar. 
 

3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà remetre a la persona interessada avisos 
sobre l’estat de la tramitació, a les adreces electròniques de contacte que aquesta li 
hagi indicat. 

 
Article 20. Presentació de documents i declaració responsable 
 
1. No caldrà aportar documents que estiguin en poder del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental o d’altres administracions   públiques   de   conformitat   a   la   normativa   
aplicable   o   amb   les   quals el Consell Comarcal del Vallès Oriental hagi signat un 
conveni de col·laboració. L’exercici d’aquest dret es farà d’acord amb la normativa 
aplicable a cada procediment, i amb la normativa aplicable a la protecció de dades de 
caràcter personal. 
 

2. La comprovació de la informació continguda en aquestes declaracions es podrà 
efectuar als  registres  de  l’Administració  comarcals  o  als  d’altres  administracions  o  
entitats  amb  les quals el Consell Comarcal del Vallès Oriental tingui signat un conveni 
de col·laboració. 

 
Article 21. Certificats administratius electrònics i transmissió de dades 
 
1. Tant en el cas de certificats electrònics i documents electrònics com en el de 

transmissions de  dades,  la  seva  expedició,  tractament  i  efectes  es  regiran  pel  
que  disposa  aquesta Ordenança,  amb  subjecció  estricta  a  la  normativa  de  
protecció  de  dades  de  caràcter personal, així com a la resta de la normativa 
aplicable al procediment administratiu. 

 
2. L’Administració   comarcal   es   compromet   a   facilitar   l'accés   d'altres   

administracions públiques a les dades relatives als interessats que estiguin en el seu 
poder i es trobin en suport  electrònic.  En  tot  cas,  s’establiran  les  màximes  
garanties  de  seguretat,  integritat  i disponibilitat,  de  conformitat  amb  el  que  
disposa  la  normativa  aplicable  a  la  protecció  de dades de caràcter personal. 
 

3. En  el  marc  dels  principis  regulats  en  aquesta  Ordenança,  el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental promourà  l’establiment  de  convenis  amb  les  entitats  públiques  o  
privades  tant  emissores com receptores de certificats o documents administratius, per 
tal de simplificar l’obtenció, la transmissió   i,   si   escau,   la   convalidació   de   
documents   o   certificats   electrònics   per transmissions de dades. 
 

4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà establir els mecanismes necessaris per a 
l’elaboració de certificats  administratius  electrònics,  que  tindran  els  mateixos  
efectes  que  els  expedits  en suport  paper.   
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5. Els ciutadans i les ciutadanes, en substitució dels certificats en paper, podran presentar 
al Consell Comarcal del Vallès Oriental certificats en suport electrònic d’altres  
administracions obtinguts telemàticament o bé mitjançant la compulsa electrònica del 
certificat en paper. 

 
Article 22. Compulses electròniques i trasllat de documents en suport paper 
 
1. La compulsa electrònica de documents electrònics i en suport paper es farà a través 

d’un procediment  de  digitalització  segur,  que  inclogui,  en  els  termes  de  l’article  
16  d’aquesta Ordenança, la signatura electrònica del personal al servei del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental que hagi  realitzat  la  compulsa  i  que  garanteixi  
l’autenticitat  i  la  integritat  de  la  còpia.  Els documents  compulsats  electrònicament  
tindran  la  consideració  de  còpies  autèntiques,  als efectes del que preveu l’article 46 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 

2. La incorporació, en el seu cas, de documents en suport paper als tràmits i 
procediments administratius que es tramitin per via electrònica es farà mitjançant la 
compulsa electrònica dels documents en suport paper. 
 

3. Quan un procediment iniciat electrònicament no es tramiti totalment en suport 
electrònic, l’òrgan  competent   procedirà  a la reproducció   en   suport   paper   de   les   
sol·licituds, comunicacions o altres documents electrònics, mitjançant compulsa, per tal 
de continuar la tramitació   de   l’expedient.  En  tot  cas,  el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental  conservarà  en  suport electrònic els documents electrònics. 
 

4. En el  trasllat  de  documents  electrònics a còpies en suport paper,  es farà constar la 
diligència del personal competent que acrediti la correspondència i l’exactitud amb el 
document  original  electrònic, mitjançant la compulsa. Aquests documents tindran la 
consideració de còpies autèntiques, als efectes del que preveu l’article 46 de la Llei 
30/1992, de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  
del  procediment administratiu comú. 

  
Article 23. Expedient electrònic 
 

1. L’expedient electrònic és el conjunt de documents electrònics corresponents a un 
procediment administratiu, sigui quin sigui el tipus d’informació que continguin. 
 

2. La foliació dels expedients electrònics es durà a terme mitjançant un índex electrònic 
firmat  pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, òrgan o entitat actuant, segons 
correspongui.  Aquest índex garantirà la integritat de l’expedient electrònic i en 
permetrà la recuperació  sempre que calgui. És admissible que un mateix document 
formi part de diferents expedients electrònics. 
 

3. Els documents administratius en suport electrònic: 
 
a) Són vàlidament  emesos si tenen incorporat algun dels sistemes admesos de 

signatura electrònica. 
b) Han d'incloure una referència temporal. 
c) Poden tenir la consideració de documents originals o de còpia i han d'indicar 

aquesta circumstància. 
 

4. La remissió d’expedients es podrà substituir a tots els efectes per la posada a 
disposició de l’expedient  electrònic, i la persona interessada té dret a obtenir-ne  una 
còpia d’aquest. 

 
Article 24. Finalització 
 
1. La resolució d’un procediment utilitzant mitjans electrònics garantirà la identificació de 

l’òrgan competent. 
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2. Es poden adoptar i notificar resolucions de forma automatitzada en aquells 

procediments en els que així estigui previst.  
 

3. L’acte o resolució que posi fi a un procediment electrònic ha de complir els requisits que  
preveu  l’article  89  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  
les administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  i  anar  
acompanyat  dels sistemes  de  signatura  electrònica  previstos  en  aquesta  
Ordenança  així  com  dels  mitjans electrònics per a la interposició dels corresponents 
recursos. 
 

4. El  trasllat  de  documents  electrònics,  incloent-hi  els  que  han  de  figurar  als  llibres  
de resolucions i als llibres d’actes, mentre aquests no tinguin el format en suport 
electrònic, es farà d’acord amb el procediment de compulsa previst en aquesta 
Ordenança. 

  
Article 25. La notificació per mitjans electrònics 
 
1. Per a què la notificació es practiqui fent ús d’algun mitjà electrònic es requereix que 

l’interessat hagi assenyalat aquest mitjà com a preferent o hagi consentit la seva 
utilització, sens perjudici d’allò que preveu l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Tant la indicació de la 
preferència en l’ús de mitjans electrònics com el consentiment esmentats anteriorment 
podran ser emesos i recollits, en tot cas, per mitjans electrònics.  
 

2. L’acceptació dels interessats podrà tenir caràcter general per a tots els tràmits que els 
relacionin amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental o per a un o diversos tràmits, 
segons el que s’hagi manifestat. 
 

3. Per  a  l’eficàcia  del  que  es  disposa  en  aquest  article,  tota  persona  interessada  
que manifesti la seva voluntat de ser notificada per mitjans electrònics haurà de 
disposar d’una adreça electrònica. 
 

4. L’adreça electrònica tindrà vigència indefinida com a adreça vàlida als efectes de 
notificació, excepte en els supòsits que la persona titular en sol·liciti la revocació o 
modificació, per defunció de la persona física o extinció de la personalitat jurídica, quan 
una resolució administrativa o judicial ho ordeni o pel transcurs de tres anys sense que 
s’utilitzi per a la pràctica de les notificacions. En aquest cas, es comunicarà a la 
persona interessada per tal que pugui expressar el seu interès a mantenir-la activa; en 
cas contrari, s’inhabilitarà l’adreça electrònica. 

 
5. El sistema de notificació ha de permetre acreditar la data i hora en què es produeixi la 

posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de notificació, així com la de l’accés 
al seu contingut, moment a partir del qual la notificació s’entendrà practicada a tots els 
efectes legals.  
 

6. Quan hi hagi constància de la posada a disposició de la notificació i transcorrin  deu  
dies  naturals  sense  que  s’accedeixi  al  seu  contingut,  s’entendrà  que  la notificació 
ha estat rebutjada als efectes del que preveu l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de   
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i normes concordants, excepte que d’ofici o a instància de la 
persona interessada es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l’accés a la seva 
adreça electrònica. 
 

7. Durant la tramitació dels procediments, la persona interessada podrà requerir a l’òrgan 
o entitat   corresponents   que   les   notificacions   successives   no   es   practiquin   
per   mitjans electrònics. 
 
En aquest cas, caldrà fer servir qualsevol altre mitjà admès per l’article 59 de la Llei 
30/1992, de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  
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del  procediment administratiu  comú, excepte en els casos que preveu l’article 27.6 de 
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 

8. L'accés  electrònic  per  part  de  les  persones interessades al contingut de les 
actuacions administratives corresponents tindrà els efectes propis de la notificació per 
compareixença, sempre que quedi constància d’aquest accés. 

  
CAPÍTOL VUITÈ. REGISTRE ELECTRÒNIC, ARXIU I ACCÉS ALS DOCUMENTS 
ELECTRÒNICS 
 
Article 26. Creació del registre electrònic  
 
Es crea el registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la recepció i 
remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions corresponents als procediments i 
actuacions competència d’aquest ens.  
 
Article 27. Gestió del registre electrònic  
 
1. El registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental tindrà caràcter voluntari, 

excepció feta d’aquells supòsits d’utilització  obligatòria establerts en una llei o norma 
reglamentària segons el que s’estableix a l’art. 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.  
 

2. El registre electrònic és accessible a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental.  
 

3. El registre electrònic s’integra en el registre general quedant garantida la seva 
interconnexió.  
 

4. En cap cas tindran la condició de registre electrònic les bústies de correu electrònic 
corporatiu, tant les personals assignades als empleats de l’ens com les corresponents 
a les diferents unitats, departaments o òrgans de gestió del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. Tampoc tindrà aquesta condició el canal establert per a la presentació 
de queixes i suggeriments disponible a la Seu Electrònica corporativa.  
 

5. La presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions pels mitjans indicats en l’apartat 
anterior, o que no es corresponguin amb els procediments i actuacions competència 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental no produirà cap efecte, i es tindrà per no 
realitzada. 

 
Article 28. Funcions del Registre Electrònic 
 
1. El Registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental tindrà atribuïdes les 

funcions següents: 
 
a) La recepció de sol·licituds, escrits i comunicacions relatives a tràmits i 

procediments de la seva competència, i dels documents adjunts que els 
acompanyin. 

b) La remissió electrònica de documents a les persones, òrgans o departaments 
destinataris. 

c) La pràctica de notificacions electròniques relatives als procediments de la 
competència del Consell Comarcal, sempre que la persona interessada hagués 
sol·licitat o consentit expressament la notificació per aquest mitjà, o quan aquesta 
s’hagués establert com a obligatòria d’acord amb el previst a l’art. 27.6 de la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a 
l’art. 43.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost. 

d) L’enregistrament dels corresponents assentaments d’entrada i sortida. 
e) L’expedició automàtica dels rebuts electrònics de presentació de la documentació 

en el registre electrònic, d’acord amb la regulació prevista a l’article 34 d’aquesta 
Ordenança. 
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f) Qualsevol altre que li sigui atribuïda legalment o reglamentària. 
 

2. El registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en cap cas, realitzarà 
funcions d’expedició de còpies autèntiques dels documents adjunts a la sol·licitud, 
escrits o comunicacions que en aquest es presentin. 

 
Article 29. Disponibilitat  
 
1. El registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental permetrà la presentació 

d’escrits, sol·licituds i comunicacions tots els dies de l’any, les vint-i-quatre hores del 
dia. 
 

2. Únicament en el cas que existeixin motius justificats de manteniment tècnic o operatiu, 
el servei podrà quedar interromput el temps estrictament imprescindible. Tota 
interrupció haurà de ser anunciada a la seu electrònica i a la pàgina d’accés al Registre 
electrònic amb l’antelació que en cada cas sigui possible. 
 

3. En els procediments i tràmits que ho permetin, es podran habilitar els sistemes i 
mecanismes necessaris per tal que durant una eventual interrupció del servei de 
registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, es faciliti la recepció de 
sol·licituds, escrits o comunicacions a través dels registres auxiliars específics previstos 
a l’article 39 d’aquesta Ordenança. 

 
Article 30. Còmput de terminis 
 
1. El Registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental es regirà, als efectes de 

còmput de terminis i en la determinació de la data i hora d’entrada i sortida de 
documents, per l’hora i la data oficial de la seu electrònica d’accés, on figurarà visible i 
amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat. 
 

2. El calendari de dies inhàbils serà l’oficial corresponent a la ciutat de Granollers en 
relació amb el previst a l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La seu 
electrònica d’accés al registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
contindrà la relació actualitzada dels dies declarats inhàbils de l’any en curs. 
 

3. El còmput dels terminis es realitzarà d’acord amb el previst als apartats 3 i 4 de l’article 
26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics, i a l’article 41 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, o la normativa que els 
substitueixi.  
 

4. En supòsits d’interrupció planificada en el funcionament del registre electrònic del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, i sempre que sigui possible, l’usuari visualitzarà 
un missatge on se li comunicarà la causa de la interrupció, així com els efectes de la 
suspensió, amb indicació expressa, quan s’escaigui, de la pròrroga dels terminis que 
corresponguin. 

 
Article 31. Identificació i autenticació  
 
1. Les sol·licituds, escrits i comunicacions tramitades a través del Registre electrònic del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental hauran d’incorporar la identificació fefaent dels 
interessats remitents i, a tal efecte, podran firmar-se mitjançant els sistemes de firma 
electrònica incorporats en el Document Nacional d’Identitat, els sistemes de firma 
electrònica validats a la Plataforma de Serveis d’Identificació i Signatura (PSIS) de 
l’Agencia Catalana de Certificació, així com pels sistemes de firma electrònica 
avançada admesos pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 

2. A la seu electrònica del Consell Comarcal del Vallès Oriental estarà disponible la 
relació dels sistemes de firma electrònica admesos per a la presentació de sol·licituds, 
escrits, comunicacions i documents adjunts en el registre electrònic. 
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3. La identificació i autenticació davant el registre electrònic del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental podrà dur-se a terme per mitjà dels empleats públics habilitats a l’efecte, 
d’acord amb el previst a l’article 22 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics i a l’article 45 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, o la 
normativa que els substitueixi.  

 
Article 32. Requisits per a la presentació dels documents 
 
1. Per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions en el registre electrònic  del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental s’utilitzaran els documents electrònics o formularis 
normalitzats aprovats per a cada procediment, els quals estaran accessibles des de la 
seu electrònica de la corporació. 
 

2. La presentació de còpies digitalitzades de documents originals en poder dels 
interessats es realitzarà d’acord amb el previst a l’article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 

3. Els documents que acompanyin les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats en el 
registre electrònic hauran de ser llegibles i lliures de virus informàtics o qualsevol altre 
codi maliciós. Els documents acompanyats podran utilitzar els formats PDF, així com 
els propis dels paquets ofimàtics Open Office i Microsoft Office, o qualsevol altre que 
s’ajusti als formats i estàndards aprovats per l’Esquema Nacional d’Interoperatibilitat. 
 

4. Els sistemes normalitzats de sol·licituds podran incloure comprovacions automàtiques 
de la informació aportada amb dades emmagatzemades en sistemes propis o 
pertanyents a altres administracions, quan l’interessat ho consenti expressament, així 
com oferir el formulari complimentat, en tot o en part, amb la finalitat que l’interessat 
verifiqui la informació, la modifiqui o completi. 
 

5. El registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà rebutjar els 
documents electrònics que es presentin quan concorri alguna de les següents 
circumstàncies: 

 
a) Quan es tracti de documents adreçats a òrgans o entitats no vinculades amb les 

funcions o competències del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
b) Quan continguin virus informàtics o qualsevol altre dispositiu susceptible d’afectar 

la integritat o seguretat del sistema. 
c) Quan s’utilitzin documents normalitzats i no es complimentin els camps requerits 

com a obligatoris en la resolució d’aprovació del corresponent document. 
d) Quan es tracti de documents que d’acord amb les seves normes d’aprovació hagin 

de presentar-se en registres electrònics específics. 
e) Quan els formularis o documents a presentar davant el Registre Electronic utilitzin 

sistemes d’identificació i firma no autoritzats, o quan sent dels autoritzats o 
admesos, no estiguin vigents en el moment de la presentació. 

 
Quan es produeixi algun dels supòsits anteriors, el registre electrònic informarà del rebuig i 
de les causes que el motiven, de la qual cosa es podrà emetre, a petició de l’interessat, el 
corresponent justificant d’intent de presentació, en el qual s’inclouran les causes del rebuig.  
 
Si malgrat existir alguna de les causes previstes de rebuig, aquest no s’ha produït de 
manera automàtica pel registre electrònic, l’òrgan administratiu competent requerirà la 
corresponent esmena, amb l’advertiment que si no s’atén en el termini fixat es tindrà per 
desistida la presentació i aquesta deixarà de tenir validesa i eficàcia. 
 
Article 33. Enregistrament dels assentaments d’entrada 
 
1. La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions en el Registre Electrònic del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental implicarà l’enregistrament dels corresponents 
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assentaments d’entrada individualitzats, en els que s’inclourà, com a mínim, la següent 
informació: 
 
a) El numero de registre d’entrada assignat. 
b) Quan es tracti de persones físiques: la identitat (electrònica) de la persona que 

presenta la sol·licitud, escrit o comunicació; el número del seu document 
d’identificació; la seva adreça postal i l’adreça de correu electrònic. 

c) Quan es tracti de persones jurídiques: la identitat (electrònica) del representant i el 
número del seu document d’identificació, el numero d’identificació fiscal de l’entitat 
a qui representa, l’adreça postal i l’adreça de correu electrònic. 

d) La data, hora, minut i segon de presentació del document en el registre electrònic. 
e) La data de registre als efectes de determinar l’inici en el còmput de terminis, 

d’acord amb el previst a l’art. 26.4 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics i  a l’article 41.7 i 8 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, o la normativa que els substitueixi.  

f) El procediment i tràmit al qual fa referència la sol·licitud, escrit o comunicació, així 
com l’òrgan al qual s’adreça. 

g) La relació de documents adjunts i l’empremta electrònica associada a cadascun 
d’ells. 

h) La resta de dades o altres informacions requerides a l’interessat d’acord amb els 
models o formularis aprovats a l’efecte. 
 

2. En el supòsit que s’intenti una presentació que no compleixi els requisits exigits o es 
detectin anomalies tècniques en la transmissió del document o en el seu tractament, el 
sistema no practicarà l’enregistrament de l’assentament en el registre d‘entrada, la qual 
cosa es posarà en coneixement de l’interessat mitjançant els corresponents missatges 
d’error. 

 
Article 34. Rebuts acreditatius 
 
El Registre electrònic emetrà automàticament un rebut acreditatiu de les sol·licituds, escrits 
i comunicacions, així com dels documents que els acompanyin, com a instrument necessari 
per a confirmar la seva recepció i efectes. El rebut posat a disposició de l’interessat estarà 
signat electrònicament mitjançant algun dels sistemes de firma electrònica reconeguts i 
inclourà la data i hora de presentació i el número de registre d’entrada assignat. 

 
Article 35. Representació  
 
1. D’acord amb el previst a l’art. 23 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 

dels ciutadans als serveis públics, i a l’art. 49 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, o 
normativa que els substitueixi, el Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà habilitar, 
amb caràcter general o específic, a persones físiques o jurídiques autoritzades per a la 
presentació electrònica de documents en representació dels interessats. 
 

2. Les persones o entitats habilitades per a la presentació electrònica de documents en 
representació de tercers hauran de comptar amb la representació necessària per a 
cada actuació, en els termes establerts a l’art 32 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, o en els termes resultants de la normativa especifica d’aplicació. El Consell 
Comarcal del Vallès Oriental podrà requerir, en qualsevol moment de la tramitació, 
l’acreditació de la representació. 
 

3. L’habilitació sols atribuirà a la persona autoritzada la condició de representant per 
intervenir en els actes expressament autoritzats. En qualsevol cas, el representant no 
estarà facultat per a la recepció de comunicacions de l’Administració en nom de 
l’interessat. 
 

4. La representació habilitada sols admet la presentació de sol·licituds, escrits o 
comunicacions en els registres electrònics corresponents a l’àmbit de l’habilitació. 
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5. En aquelles sol·licituds, escrits o comunicacions en les quals figurin diversos 
interessats, s’haurà d’acompanyar un document electrònic signat electrònicament amb 
l’autorització expressa de la representació en algun dels interessats o d’un tercer, amb 
qui se seguiran les subsegüents actuacions o, en el seu defecte, amb l’interessat que la 
signi electrònicament. 
 

6. Quan la representació no quedi suficientment acreditada es requerirà la dita acreditació 
per la via que correspongui. 
 

Article 36. Arxiu, conservació i accés 
 
1. El Registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental conservarà les 

sol·licituds, escrits i comunicacions electròniques rebudes conjuntament amb les firmes 
i certificats electrònics que les suporten, així com els documents adjunts amb la 
signatura de validació, quan s’escaigui, i les metadades associades a tots els 
documents. 
 

2. S’ha de garantir la integritat, protecció i conservació dels documents electrònics 
admesos pel Registre Electrònic, juntament amb les seves firmes i certificats de suport, 
així com qualsevol altre document electrònic generat en el marc del procediment, 
inclosa la documentació digitalitzada pel propi Registre General.  
 
La remissió d’aquesta documentació a l’arxiu corporatiu per a la seva preservació 
s’haurà de realitzar conforme els procediments establerts amb caràcter general per a la 
remissió de documents, sense perjudici de les especificitats que es puguin establir en 
atenció al seu caràcter electrònic.  

 
3. L’accés als documents emmagatzemats en mitjans electrònics es regirà per les  

previsions  d’aquesta  Ordenança  relatives  a  l’accés  a  la  informació  i  pels  principis  
i normes aplicables a la protecció de la confidencialitat i privacitat de dades. 

 
Article 37. Requisits tècnics 
 
1. La relació de suports, mitjans, i aplicacions informàtiques, electròniques i telemàtiques 

mitjançant les quals es pugui realitzar la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i 
comunicacions corresponents a cada un dels procediments administratius, així com els 
requisits tècnics mínims necessaris per a l’accés i utilització del Registre Electronic 
estaran disponibles a la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

2. D’acord amb el principi de neutralitat tecnològica i d’adaptabilitat al progrés de les 
tècniques i sistemes de comunicacions electròniques, els requisits tècnics per a l’accés 
al Registre Electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental s’adequaran, en la 
mesura del possible, als estàndards que afavoreixin llur interoperatibilitat i compatibilitat 
amb la majoria d’eines informàtiques, com navegadors o sistemes operatius. 
 

3. D’acord amb la capacitat de les plataformes informàtiques i de les vies de comunicació 
disponibles, podrà limitar-se l’extensió màxima, individual o conjunta, dels documents 
complementaris que s’adjuntin a les sol·licituds, escrits o comunicacions. Aquesta 
limitació estarà disponible a la Seu electrònica del Consell Comarcal del Vallès Oriental  
i accessible a través de la pàgina d’accés al Registre Electrònic o en el formulari de 
presentació de les sol·licituds, escrits o comunicacions. 
 

4. Amb la finalitat de garantir la llegibilitat i conservació dels documents electrònics, a la 
Seu Electrònica del Consell Comarcal del Vallès Oriental es podran concretar els 
formats i versions als quals s’hauran de subjectar els documents a adjuntar a les 
sol·licituds, escrits o comunicacions, aplicant-se, en qualsevol cas, els criteris que 
s’estableixin en el marc dels esquemes nacionals de seguretat i interoperatibilitat. 

 
Article 38. Registre de sortida 
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1. Els escrits, sol·licituds, comunicacions i notificacions electròniques trameses pels 
diferents serveis i òrgans del Consell Comarcal del Vallès Oriental hauran de tramitar-
se a través del Registre General del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 

2. La tramesa de comunicacions i notificacions electròniques a través del Registre 
Electrònic donarà lloc al corresponent assentament de sortida, en el qual es deixarà 
constància de: 
 
a) El número de registre de sortida 
b) El destinatari 
c) La data, hora i minut en que es realitza l’assentament 
d) Qualsevol altra informació que s’exigeixi per la normativa o que es consideri 

necessària 
 
3. No es podrà donar sortida, mitjançant el Registre electrònic, a escrits, comunicacions o 

notificacions resultants d’actuacions administratives automatitzades en dia inhàbil. 
 
Article 39. Creació de registres electrònics auxiliars 
 
1. Quan per raó de l’especialitat dels tràmits a realitzar es consideri convenient l’existència 

d’un Registre electrònic específic, aquest es crearà com a Registre electrònic auxiliar 
del Registre General del Consell Comarcal del Vallès Oriental, essent necessària la 
seva creació i regulació en els mateixos termes que el dit Registre General del qual 
depengui. En allò que no estigui previst a la seva regulació especifica li serà d’aplicació 
el contingut en aquest capítol.  
 

2.  A la Seu Electrónica de la Corporació es publicarà la relació de registres electrònics 
auxiliars creats amb caràcter específic, i es facilitarà l’accés a la seva adreça 
electrònica de tramitació, i a les respectives resolucions de creació. 

 
Article 40. Catàleg de tràmits i procediments accessibles per via electrònica 
 
Els tràmits i procediments accessibles en cada moment per via electrònica s’inclouran, als 
efectes d’informació als ciutadans i les ciutadanes, en el corresponent Catàleg, mitjançant 
un decret de Gerència, que s’incorporarà a la seu electrònica prevista en aquesta 
Ordenança.  
 
CAPÍTOL NOVÈ. FACTURA ELECTRÒNICA 
  
Article 41. Factura electrònica 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental accepta expressament la utilització de mitjans 

electrònics en la remissió de les factures en els termes previstos en aquest article. 
 

2. La  remissió  de  factures  electròniques  que  tinguin  com  a  destinatàries  el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental en l’àmbit de la contractació administrativa, així com la 
d’aquelles que, expedides entre  particulars,  es  presentin  electrònicament  davant  
aquestes  institucions  en  el  curs  de qualsevol procediment administratiu, es pot 
realitzar mitjançant qualsevol sistema que, als efectes  de  garantir  l’autenticitat  de  
l’origen  i  la  integritat  del  contingut,  compleixi  el  que estableix la normativa 
reguladora d’aplicació. 
 

3. La conservació de factures en suport electrònic per mitjans que garanteixin un accés en 
línia  a  les  dades,  així  com  la  seva  càrrega  remota  i  utilització  per  part  de  
l'Administració Tributària,  es  realitzarà  d’acord  amb  el  que  estableix  la  normativa  
reguladora d’aplicació.  

 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera. Seu electrònica 



33 

  
La regulació de la seu electrònica que preveu aquesta Ordenança entrarà en vigor quan el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental hagi implementat els sistemes i les tecnologies que 
permetin la seva posada en funcionament.  
 
Segona. Procediment administratiu electrònic i notificació electrònica 
 
La regulació del procediment administratiu electrònic i  la notificació electrònica que preveu 
aquesta Ordenança entrarà en vigor quan el Consell Comarcal del Vallès Oriental hagi 
implementat els sistemes i les tecnologies que permetin la seva posada en funcionament.  
 
Tercera. Registre electrònic 
 
1. La regulació del Registre electrònic que preveu aquesta Ordenança entrarà en vigor 

quan el Consell Comarcal del Vallès Oriental hagi implementat els sistemes i les 
tecnologies que permetin la seva posada en funcionament. 
 

2. Des de la data de la creació i fins a la seva integració en el Registre General unificat, el 
Registre Electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental tindrà la consideració de 
Registre Auxiliar del Registre General de la Corporació. 

 
Quarta. Arxiu electrònic 
 
La regulació de l’arxiu electrònic que preveu aquesta Ordenança entrarà en vigor quan el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental hagi implementat els sistemes i les tecnologies que 
permetin la seva posada en funcionament.  
 
Cinquena. Tauler d’edictes electrònic 
 
La regulació del tauler d’edictes electrònic que preveu aquesta Ordenança entrarà en vigor 
quan el Consell Comarcal del Vallès Oriental hagi implementat els sistemes i les 
tecnologies que permetin la seva posada en funcionament.  
 
Sisena. Registre de funcionaris habilitats 
 
1. El  registre  de  funcionaris  habilitats  previst  restarà  publicat  a  la seu  electrònica  

del Consell Comarcal quan s’hagin posat en marxa els sistemes i les tecnologies 
corresponents. 
 

2. La norma de posada en funcionament del registre de funcionaris habilitats determinarà 
els seus requisits i funcionament, i restarà publicada a la seu electrònica. 

 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Única. Entrada en vigor 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona, sempre i quan hagi transcorregut el termini de quinze 
dies hàbils als quals fa referència l’article 70.2 en relació amb l’article 65.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera. Canvis tecnològics i d’operativitat en la seu electrònica 
 
No requereixen d’aprovació per l’òrgan de govern competent els canvis necessaris per a la 
actualització de la seu electrònica d’acord amb l’avanç de la tècnica, les millores en la 
seguretat o el disseny.  
 
Segona. Modificacions legislatives o normatives 
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Les referències al dret positiu previstes en aquesta Ordenança s'entendran fetes a les 
normes vigents en cada moment. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
 
Aquesta Ordenança deroga qualsevol altra normativa anterior aprovada pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental que la contradigui.”  
 

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

 
El president comenta que es proposa aprovar el dictamen sense el capítol nové, el de 
la factura electrònica, concretament l’article 47 d’aquest capítol. 
 
El Ple aprova el dictamen i l’esmena proposada per assentiment dels 30 membres 
assistents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
 
6. Dictamen d’aprovació de l’ordenança reguladora del fitxer de dades de 

caràcter personal núm. 6 Servei equip d’atenció a la infància i adolescència 
del Vallès Oriental. 

 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 13 de novembre de 2013, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, -

article 20- i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, -article 52- estableixen que la creació, la 
modificació o la supressió dels fitxers de les administracions públiques només es 
poden fer per mitjà d’una disposició general publicada en el Butlletí Oficial de 
l’Estat o en el diari oficial corresponent. 
 
Les disposicions de creació o de modificació de fitxers han d’indicar: 
 
a) La finalitat del fitxer i els usos previstos. 
b) Les persones o els col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de 

caràcter personal o que estiguin obligats a subministrar-les. 
c) El procediment de recollida de les dades de caràcter personal. 
d) L’estructura bàsica del fitxer i la descripció del tipus de dades de caràcter 

personal incloses en el mateix fitxer. 
e) Les cessions de dades de caràcter personal i, si s’escau, les transferències de 

dades que es prevegin a països tercers. 
f) Els òrgans de les administracions responsables dels fitxer. 
g) Els serveis o les unitats davant els quals es puguin exercir els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició. 
h) Les mesures de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exigible. 
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2. El Consell Comarcal té intenció de crear el fitxer de dades de caràcter personal 
núm. 6 Servei equip d’atenció a la infància i adolescència del Vallès Oriental amb 
la finalitat d La finalitat és gestionar les tasques de protecció dels menors atesos 
pel SEAIA del Vallès Oriental i tramitar els expedients dels menors atesos pel 
SEAIA. Prevenir, diagnosticar, tractar i fer el seguiment dels infants en risc greu o 
en situació de desemparament i de llurs famílies 
 
Els usos del fitxer són els derivats de la gestió dels expedients dels menors i 
integrar les dades relatives a les actuacions i mesures d'intervenció respecte als 
infants o adolescents, que han de servir d'eina per a la tramitació, la comunicació i 
la informació dels ens públics i les administracions amb competència en la matèria. 

 
3. El 13 de novembre de 2013, el Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental va informar-

ho favorablement. 
 
4. El 13 de novembre 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. La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

 
2. El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. 
 

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

4. Els articles 63 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, respecte a la potestat 
d’ordenació dels ens locals i l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel que fa al procediment d’aprovació de les ordenances i el reglaments. 

 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar inicialment l’ordenança reguladora del fitxer de dades de caràcter personal 

núm. 6 Servei equip d’atenció a la infància i adolescència del Vallès Oriental, 
d’acord amb el redactat següent: 
 
“FITXER 6: 
SERVEI EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DEL VALLÈS 
ORIENTAL 

 
Primer. Nom del fitxer 
Servei equip d’atenció a la infància i adolescència del Vallès Oriental 
 
Segon. Finalitat i usos previstos 
La finalitat és gestionar les tasques de protecció dels menors atesos pel SEAIA del Vallès 
Oriental i tramitar els expedients dels menors atesos pel SEAIA. Prevenir, diagnosticar, 
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tractar i fer el seguiment dels infants en risc greu o en situació de desemparament i de llurs 
famílies 
 
Els usos del fitxer són els derivats de la gestió dels expedients dels menors i integrar les 
dades relatives a les actuacions i mesures d'intervenció respecte als infants o adolescents, 
que han de servir d'eina per a la tramitació, la comunicació i la informació dels ens públics i 
les administracions amb competència en la matèria. 
 
Tercer. Origen de les dades, amb identificació del col·lectiu de persones o col·lectius 
afectats 
Menors, pares, mares, familiars, tutors, i guardadors dels menors, que són atesos pel 
SEAIA del Vallès Oriental i totes aquelles persones involucrades en les tasques de 
protecció dels menors atesos pel SEAIA. 
 
Quart: Procedència, procediment de recollida de dades i descripció del tractament:  
 
Procedència de les dades: De les pròpies persones interessades, dels familiars de l'infant o 
l'adolescent, de l'infant o de l'adolescent, de ciutadans, de professionals, d'altres 
administracions públiques, sense necessitat del consentiment de la persona afectada 
d'acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i 
l'adolescència o amb la normativa vigent. 
 
Procediment de recollida de les dades:  
Formularis i entrevistes i informes professionals i informació d'altres serveis 
 
Tipus de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
Cinquè: Estructura bàsica i tipus de dades: 
 
Dades especialment protegides: 

- Dades de salut contingudes amb informes mèdics, informes toxicològics 

- Sancions administratives i penals 

- Violència o abandonament 

- Situació legal. 
 

Dades de caràcter identificatiu 

- DNI/NIF, NIE/passaport 

- Número de la Seguretat Social 

- Número de registre personal 

- Nom i cognoms 

- Àlies 

- Adreça postal i electrònica 

- Telèfon 

- Imatge. 
 
Dades de característiques personals 

- Sexe 

- Nacionalitat 

- Data i lloc de naixement 

- Edat 

- Característiques físiques 

- Dades de família 

- Estat civil. 
 
Dades de circumstàncies socials  

- Aficions 
 
Dades acadèmiques i professionals:  

- Historial acadèmic 
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Dades d’ocupació laboral:  

- Dades laborals 
 
Dades economicofinanceres:  

- Dades econòmiques. 
 
Altres:  

- Dades i informacions personals; informes pedagògics, psicològic i social 

- Dades relatives al centre de residència: nom del centre, data d'ingrés 
 
Sisè: Cessions de dades: 
Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència, equips tècnics d'atenció a la 
infància i l'adolescència (EAIA), serveis socials i centres residencials propis i col·laboradors. 
Qualsevol altra Administració per al compliment de les funcions en prevenció de risc social 
o d'atenció i protecció infància i l'adolescència. 
 
Les dades es cediran d’acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència o la norma que la substitueixi. 
 
Amb requeriment previ Ministeri fiscal, jutjats i tribunals, forces i cossos de seguretat, i 
Síndic de Greuges per al compliment de les seves funcions. En tots els casos amb el 
requeriment previ. 
 
Setè: Transferències internacionals de dades 
No és el cas 
 
Vuitè: Responsable del Fitxer: 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
Novè: Servei davant del qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició: Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, c. Miquel Ricomà, 46 
 
Desè: Nivell de Seguretat 
Alt” 

 

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 i es publicarà al BOPB amb la corresponent ressenya al DOGC. 

 
3. Inscriure el fitxer en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència 

Catalana de Protecció de Dades.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
  
7. Dictamen d’aprovació de l’ordenança reguladora del fitxer de dades de 

caràcter personal núm. 7 Servei de transport adaptat. 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 13 de novembre de 2013, que és el que 
segueix: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, -

article 20- i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, -article 52- estableixen que la creació, la 
modificació o la supressió dels fitxers de les administracions públiques només es 
poden fer per mitjà d’una disposició general publicada en el Butlletí Oficial de 
l’Estat o en el diari oficial corresponent. 
 
Les disposicions de creació o de modificació de fitxers han d’indicar: 
 
a) La finalitat del fitxer i els usos previstos. 
b) Les persones o els col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de 

caràcter personal o que estiguin obligats a subministrar-les. 
c) El procediment de recollida de les dades de caràcter personal. 
d) L’estructura bàsica del fitxer i la descripció del tipus de dades de caràcter 

personal incloses en el mateix fitxer. 
e) Les cessions de dades de caràcter personal i, si s’escau, les transferències de 

dades que es prevegin a països tercers. 
f) Els òrgans de les administracions responsables dels fitxer. 
g) Els serveis o les unitats davant els quals es puguin exercir els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició. 
h) Les mesures de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exigible. 

 
2. 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. 
 
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. 

 
En aquest sentit, l’annex, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de 
serveis socials, estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental 
les següents àrees: 

a) Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
b) Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de 

Mollet del Vallès. 
c) Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al conjunt 

de municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 
 
3. 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. 
 

4. L’article 32.d) de la LSS disposa que correspon als ens locals supramunicipals 
promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de l'atenció 
social especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats socials de la 
població de llur àmbit territorial 
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5. El Consell Comarcal té intenció de crear el fitxer de dades de caràcter personal 
núm. 7 Servei de transport adaptat. 

 
6. El 13 de novembre de 2013, el Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental va informar-

ho favorablement. 
 
7. El 13 de novembre 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. La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

 
2. El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. 
 

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

4. Els articles 63 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, respecte a la potestat 
d’ordenació dels ens locals i l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel que fa al procediment d’aprovació de les ordenances i el reglaments. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar inicialment l’ordenança reguladora del fitxer de dades de caràcter personal 

núm. 7 Servei de transport adaptat, d’acord amb el redactat següent: 
 
“FITXER 7: 
SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT 

 
Primer. Nom del fitxer 
Servei de transport adaptat 
 
Segon. Finalitat i usos previstos 
La finalitat d’aquest fitxer és possibilitar la gestió del servei de transport adaptat d’acord 
amb el Reglament del Consell Comarcal. 
 
Els usos del fitxer són els derivats de la gestió del servei del transport adaptat que 
conformen, entre d’altres, la gestió dels expedients, el control assistència i l’organització de 
les rutes. 
 
Tercer. Origen de les dades, amb identificació del col·lectiu de persones o col·lectius 
afectats 
Els ciutadans que siguin usuaris del servei de transport adaptat prestat pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
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Quart: Procedència, procediment de recollida de dades i descripció del tractament:  
 
Procedència de les dades: De les pròpies persones interessades o del representant legal, 
dels familiars de l'usuari, d'altres administracions públiques i totes aquelles persones 
involucrades a les tasques de gestió del transport adaptat 
 
Procediment de recollida de les dades:  
Formularis, informes professionals i documents informació d'altres serveis 
 
Tipus de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
Cinquè: Estructura bàsica i tipus de dades: 
Dades especialment protegides: 

- Salut 
 

Dades de caràcter identificatiu 

- NIF/ NIE o passaport 

- Número SS o mutualitats 

- Nom i cognoms del sol·licitant o representant legal 

- Nom i cognoms del beneficiari 

- Adreça postal o electrònica 

- Telèfon i/o mòbil 

- Signatura o empremtes 

- Altres:  Passaport 
Número de targeta d’identificació sanitària 
Certificat d’empadronament 

 
Dades de característiques personals 

- Data de naixement 

- Sexe 

- Signatura 
 
Dades de circumstàncies socials 
- Altres:  Reconeixement d’incapacitat legal de la persona beneficiària 

Resolució acreditativa del grau de dependència 
Documentació acreditativa de la representació legal 

 
Dades economico-financeres i d’assegurances 
- Ingressos, rendes 
- Dades de nòmina 
- Hipoteques 
- Subsidis, beneficis 
- Plans de pensió, jubilació 
- Full de domiciliació bancària 
 
Sisè: Cessions de dades: 
Es preveuen als ajuntaments on està empadronada la persona sol·licitant, a la Generalitat 
de Catalunya, a les empreses que prestin el servei de transport adaptat, als centres 
ocupacionals i els centres de dia de la comarca. 
 
Setè: Transferències internacionals de dades 
No és el cas 
 
Vuitè: Responsable del Fitxer: 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
Novè: Servei davant del qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició: Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, c. Miquel Ricomà, 46 
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Desè: Nivell de Seguretat 
Alt” 

 

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 i es publicarà al BOPB amb la corresponent ressenya al DOGC. 

 
3. Inscriure el fitxer en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència 

Catalana de Protecció de Dades.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
8. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga i modificació 

del conveni per a la prestació del servei d'assistència jurídica amb 
l’Ajuntament de Bigues i Riells. 

   
Llegit el dictamen de la Presidència, de 13 de novembre de 2013, que és el que 
segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 de desembre de 2012, l’Ajuntament de Bigues i Riells i el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental vam formalitzar un conveni de col·laboració per a la prestació 
del servei d’assistència jurídica que és vigent fins el 31 de desembre de 2013.  

 
Per raó d’aquest conveni, el Consell Comarcal del Vallès Oriental es comprometé a 
exercir les funcions següents:  
 
a) Orientació jurídica. 
b) Elaboració d’informes jurídics. 
c) Assessorament en l’elaboració i tramitació d’expedients administratius i  

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

administratius.  
 
L’Ajuntament de Bigues i Riells ha expressat al Consell Comarcal la voluntat que li 
continuï essent prestada assistència jurídica un any més. A més a més, és voluntat 
de l’Ajuntament de Bigues i Riells encarregar la defensa jurídica de l’Ajuntament en 
alguns procediments contenciosos administratius.  
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació 
d'assistència tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del 
Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya, i pot dur a terme el servei que s’ha 
esmentat. 
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El pacte cinquè del conveni d’assistència jurídica esmentat amb anterioritat 
estableix que pot ser objecte d’una única pròrroga d’una durada d’un any.  En 
aquest cas, l’import del conveni es veurà incrementat amb el percentatge 
corresponent a l’índex de preus de consum de l’any 2013.  
 
La inclusió de la defensa jurídica de l’Ajuntament de Bigues i Riells en 
procediments contenciosos administratius comporta la modificació del conveni en 
la mesura que aquesta acció no consta en les obligacions que s’hi preveien. Així 
mateix, comporta la modificació del règim econòmic i la creació d’una Comissió de 
seguiment del conveni que tingui com a funcions, entre d’altres, la determinació de 
l’import de cadascun dels procediments en els que els lletrats del Consell Comarcal 
assumeixen la defensa jurídica de l’Ajuntament.  
 
Així doncs, es proposa la signatura de la modificació i la pròrroga del conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Bigues i Riells per a la prestació del servei 
d’assistència jurídica fins al 31 de desembre de 2014, amb inclusió de la defensa 
jurídica en procediments contenciosos administratius i la creació de la Comissió de 
seguiment.  

 
2. El 13 de novembre 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. 
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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. El conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència jurídica 
formalitzat el 28 de desembre de 2012 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
i l’Ajuntament de Bigues i Riells.  

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació i la pròrroga del conveni de 

col·laboració amb l’Ajuntament de Bigues i Riells per a la prestació del servei 
d’assistència jurídica, d’acord amb el redactat següent: 

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Joan Vila i Massagué, alcalde-president de l’Ajuntament de Bigues i 
Riells, assistit pel secretari de la corporació, senyor Ferran Gutiérrez Marín.  
 

INTERVENEN 
 

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Bigues i Riells, en virtut del 
que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. Que el 28 de desembre de 2012, l’Ajuntament de Bigues i Riells, en endavant 

l’AJUNTAMENT, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 
CONSELL COMARCAL, vam formalitzar un conveni de col·laboració per a la 
prestació del servei d’assistència jurídica.  
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II. El pacte cinquè del conveni esmentat en el punt precedent preveu que aquest 
estén els seus efectes des de l’1 d’octubre de 2012 fins al 31 de desembre de 
2013.  
 
Així mateix, s’estableix que pot ser objecte d’una única pròrroga d’una durada d’un 
any.  En aquest cas, l’import del conveni es veurà incrementat amb el percentatge 
corresponent a l’índex de preus de consum de l’any 2013. 
 

III. L’AJUNTAMENT té interès en què el CONSELL COMARCAL pugui assumir la 
defensa jurídica en procediments contenciosos administratius. Aquesta acció no 
està prevista en el conveni de col·laboració per a la prestació del servei 
d’assistència jurídica, per això cal modificar el conveni esmentat per a incloure-la, 
preveure-hi el règim econòmic i la creació d’una Comissió de seguiment del 
conveni.  
 

IV. Que l’AJUNTAMENT i el CONSELL COMARCAL tenen interès en modificar i  
prorrogar el conveni esmentat en el primer punt d’aquestes manifestacions.  
 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la voluntat de modificar i  
prorrogar el  conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència jurídica que 
subjecten en les següents  
 

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

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la comarca 
l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de 
les competències municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

 
II. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix 

que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació 
poden establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i 
d’acord amb el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts.    

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

l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
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. 
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D’acord amb les manifestacions i consideracions exposades, les parts compareixents 
atorguen aquesta modificació i pròrroga al conveni de col·laboració per a la prestació del 
servei d’assistència jurídica que subjecten als següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és modificar i  prorrogar el conveni de col·laboració formalitzat pel 
CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT en relació amb la prestació del servei 
d’assistència jurídica, en endavant el CONVENI.  
 
Segon. Modificació del conveni  
 
Per raó d’aquest acord es modifica el CONVENI en el sentit següent:  
 

a) S’afegeix un epígraf f) al pacte 2.1 per incloure la defensa jurídica en procediments 
contenciosos administratius.  
 

b) El pacte 4.1 del CONVENI, que regula el règim econòmic, resta redactat amb el 
contingut següent:  
 
1. L’AJUNTAMENT abona mensualment al CONSELL COMARCAL la quantitat 

que resulti d’aplicar l’increment del percentatge corresponent a l’índex de preus 
de consum de l’any 2013 a la quantitat de mil vuit-cents setze euros amb 
seixanta-tres cèntims (1.816,63 €) per a l’assistència jurídica objecte d’aquest 
conveni, subjecta a un màxim de 40 hores mensuals de dedicació dels 
professionals. Aquest import no inclou la defensa jurídica en procediments 
contenciosos administratius que, si s’escau, serà determinat per la Comissió de 
seguiment regulada en el pacte cinquè d’aquest conveni.  
 

c) S’afegeix un nou pacte cinquè amb el títol Comissió de seguiment amb el redactat 
transcrit a continuació: 

 
1. Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni que vetlla pel correcte 

compliment de les obligacions que s’hi preveuen i que té les funcions següents: 
 
a) Validar les propostes de modificació del conveni que proposi 

l’AJUNTAMENT o el CONSELL COMARCAL.  
 

b) Determinar la quantitat que mensualment ha d’abonar l’AJUNTAMENT al 
CONSELL COMARCAL que resulti d’aplicar l’increment del percentatge 
corresponent a l’índex de preus de consum de l’any 2013 a l’import que 
preveu el pacte 4.1 d’aquest conveni.  
 

c) Acordar aquells procediments contenciosos administratius en què els 
lletrats del CONSELL COMARCAL assumeixin la defensa jurídica de 
L’AJUNTAMENT. 
 

d) Determinar l’import que hagi d’abonar l’AJUNTAMENT al CONSELL 
COMARCAL en aquells procediments contenciosos administratius en què 
els lletrats del CONSELL COMARCAL assumeixin la defensa jurídica de 
l’AJUNTAMENT.  
 

e) Acordar aquelles altres despeses derivades o originades per la prestació de 
l’assistència jurídica.  

 
f) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim 

econòmic que preveu aquest conveni.  
 



46 

g) Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest 
conveni.  

 
2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:  

 
a) Un representant del CONSELL COMARCAL.  
b) Un representant de l’AJUNTAMENT, 

 
3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.  

 
d) Els pactes originaris cinquè, sisè i setè del CONVENI que regulen la vigència, 

l’extinció i la jurisdicció passen a ser amb la inclusió del nou pacte cinquè, els 
pactes sisè, setè i vuitè, respectivament.   

 
Tercer. Pròrroga del CONVENI  
 
D’acord amb el pacte 5.2 del CONVENI, es prorroga la seva durada fins al 31 de desembre 
de 2014.   
 
Aquesta pròrroga entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des 
de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014. 
 
Quart. 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 acord. 

 
Les parts, després de llegir aquest acord, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut i el signen.”  

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Bigues i Riells.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
9. Dictamen d’aprovació contingut i la signatura del conveni per a la prestació 

d'assessorament jurídic amb el Consorci per la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental. 

 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 13 de novembre de 2013, que és el que 
segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental es va constituir per a 

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

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

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

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

 
Així mateix, estableix que els convenis de col·laboració en cap cas suposen la 
renúncia a les competències pròpies de les Administracions que hi intervenen.  

 
4. El 25 de maig de 2011 el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Consorci per a 

la Gestió dels Residus del Vallès Oriental vàrem formalitzar un conveni de 
col·laboració per a prestar assessorament jurídic. D’acord amb el pacte sisè de 
l’esmentat conveni la vigència d'aquest finia el 31 de desembre de 2011 i podia 
ser objecte de dues pròrrogues d’un any de durada cadascuna, mitjançant acord 
exprés de les parts, les quals s’han fet efectives. 
 

5. El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental té interès en què el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental continuï prestat assistència en matèria 
d’assessorament jurídic. 

 
6. El 13 de novembre 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 28.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 

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

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

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

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. 
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5. L’acord del Ple del Consell Comarcal, de 2 de març de 2005, publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona número 59, de 10 de març de 2005, en el qual 
es delegava en la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental la 
competència per aprovar els convenis específics amb altres entitats per un import 
igual o inferior a 60.101,21 €. 

 
Per això, 
 
DECRETO: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb el Consorci per 

a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental per a prestar assessorament jurídic, 
següent:  

 
“REUNITS 

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

INTERVENEN 
 

El gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental en nom i representació del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre. 
 
La gerent del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en nom i 
representació de l’esmentat Consorci, en virtut del que disposa l’article 14 dels seus 
Estatuts. 
 
El secretari també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 

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

II. Que l’article 28.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’Organització comarcal de Catalunya, en endavant LOC, 
estableix que en tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i de 
cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents 
municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur 
tipologia quant a l'activitat econòmica predominant. 
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III. Que l’article 25.2 de la LOC preveu que en l’àmbit de les seves competències, la 
comarca pot fer obres i prestar serveis, d’acord amb els requisits que estableix la 
pròpia LOC. 

 
IV. Que l’article 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

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

 
V. 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 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. Que 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. 

 
VII. Que és voluntat d’ambdues parts que el Consell Comarcal del Vallès Oriental 

assessori jurídicament el  Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.  
 
VIII. Que l’article 8 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que els 
convenis de col·laboració en cap cas suposen la renúncia a les competències pròpies 
de les Administracions que hi intervenen.  

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

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, per assessorar jurídicament el Consorci 
per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant el CONSORCI.  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL 
 
El CONSELL COMARCAL es compromet a col·laborar per a prestar assessorament jurídic 
al CONSORCI pel que fa a les tasques i funcions que aquest desenvolupi en l’àmbit de la 
seva competència.   

 
El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir aquesta col·laboració amb personal que 
disposi de la titulació acadèmica adient i de manera presencial, en els supòsits que sigui 
necessari.  
 
Tercer. Obligacions del CONSORCI 
 
EL CONSORCI es compromet a facilitar l’accés a tota aquella informació i/o documentació 
necessària per a fer satisfactòriament les funcions de col·laboració acordades. 

 
Aquest conveni de col·laboració no implica en cap cas la transmissió de responsabilitat al 
CONSELL COMARCAL en relació amb  les responsabilitats que la legislació estableixi. 
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Quart. Règim econòmic 
 
Per l’any 2014, el CONSORCI ha d’abonar la quantitat de 6.970,77 euros. Per a la resta 
d’anys de vigència del conveni aquest import s’actualitzarà d’acord amb l’IPC de l’any 
anterior. 
L’abonament d’aquest import es farà per meitats iguals en dos pagaments. El primer 
pagament, corresponent als mesos de gener a juny, no més enllà del 30 de juny de 2014, i 
el segon d’ells s’ha de pagar no més enllà del 31 de desembre de 2014.  
 
Així mateix, l’import corresponent a la resta d’anys de vigència del conveni s’abonarà per 
meitats iguals abans del 30 de juny i del 31 de desembre de cada anualitat. 
El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el 
que preveu la legislació vigent, quan el CONSORCI sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 
 
Cinquè. Comissió de seguiment  
 
S’estableix una Comissió de seguiment d’aquest conveni integrada per un representant del 
CONSELL COMARCAL i un representant del CONSORCI.  
 
La funció de la Comissió és el seguiment dels pactes i els objectius establerts en aquest 
conveni.  
 
Així mateix, la Comissió de seguiment s’encarregarà de tornar a calcular el cost anual de la 
prestació pel cas que com a conseqüència de l’abast o de la complexitat de les tasques de 
col·laboració que desenvolupi el CONSELL COMARCAL el cost d’aquestes superi 
l’import anual pactat, previst al pacte quart.      
 
Sisè. Vigència 
 
Aquest conveni estén els seus efectes des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre 
de 2014.  
 
El conveni pot ser objecte de tres pròrrogues d’un any de durada cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
Setè. Causes d’extinció 
 
Aquest conveni s’extingeix per les causes següents: 
 

a) L’acord mutu entre les parts     
b) Per l’incompliment de les obligacions establertes per les parts 
c) Pel compliment del termini de vigència previst per aquest conveni 

 
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. 
 
 
I, en senyal de conformitat signen les parts, en dos exemplars i a un sol efecte, amb 
l’assistència del secretari, que en dona fe, en el lloc i la data esmentats en 
l’encapçalament.” 

 
2. Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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10. Dictamen d’aprovació contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per 

a la gestió documental i manteniment de l'arxiu amb el Consorci per la Gestió 
dels Residus del Vallès Oriental. 

 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 13 de novembre de 2013, que és el que 
segueix: 
 
 

“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental es va constituir per a 

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

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

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

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

 
Així mateix, estableix que els convenis de col·laboració en cap cas suposen la 
renúncia a les competències pròpies de les Administracions que hi intervenen.  

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

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

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

5. Ambdues parts tenen interès en què el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
segueixi prestant assistència tècnica en matèria d’arxiu i jurídica per a l’any 2014.  

 
6. El 13 de novembre 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 
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en el territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals, en els 
termes establerts per la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació 
de règim local.  
 

2. L’article 28.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, en endavant 
TRLOCC, estableix que en tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions 
d'assistència i de cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats 
dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació 
geogràfica o a llur tipologia quant a l'activitat econòmica predominant. 

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

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

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

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

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

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

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

8. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon 
al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la segona pròrroga del conveni de 

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

“REUNITS 
 

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

INTERVENEN 
 

El gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental en nom i representació del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre. 
 
La gerent del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en nom i 
representació de l’esmentat Consorci, en virtut del que disposa l’article 14 dels seus 
Estatuts. 
 
El secretari accidental també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 
2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 

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

II. Que l’article 28.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’Organització comarcal de Catalunya, en endavant LOC, 
estableix que en tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i de 
cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, 
tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant 
a l'activitat econòmica predominant. 

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

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

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

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

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

desembre de 2012 i pot ser objecte de cinc pròrrogues d’un any de durada cadascuna, 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
VI. Que l’esmentat conveni ha estat prorrogat per l’any 2013 i és de l’interès d’ambdues 

parts de continuar amb la col·laboració per l’any 2014. 
 

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

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
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Aquest acord té per objecte prorrogar el conveni de col·laboració del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, per gestió documental i 
manteniment de l’arxiu el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en 
endavant el CONSORCI, per a l’any 2014.  
 
Segon. Règim econòmic 
 
Per l’any 2014, el CONSORCI ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat de 20 
euros per hora de servei prestat, amb un màxim de 50 hores anuals. 
 
Tercer. Vigència 
 
Aquest acord entra en vigor a la data de l’encapçalament, i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014.  
 
I, en senyal de conformitat signen les parts, en dos exemplars i a un sol efecte, amb 
l’assistència del secretari, que en dona fe, en el lloc i la data esmentats en 
l’encapçalament.” 

 
2. Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
11. Dictamen de delegació de competències al gerent. 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 13 de novembre de 2013, que és el que 
segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 de desembre de 2011, la Comissió de Govern del Vallès Oriental va aprovar 

l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport 
adaptat. En relació amb aquesta Ordenança, en la Comissió de Govern de 20 de 
novembre de 2013 se sotmet a aprovació la modificació.  
 

2. El 16 de maig de 2012, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar 
l’Ordenança reguladora del Reglament del servei de transport adaptat. El text del 
reglament ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 31 
de juliol de 2012. En relació amb aquesta Ordenança, en aquest Ple se sotmet a 
aprovació la modificació. 
 

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

4. Les bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell 
Comarcal atribueix competències a la Gerència essent per tant necessària la 
delegació en aquest òrgan de totes aquelles qüestions en què se li assignen 
facultats. 
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5. En aquest Ple està previst l’aprovació de l’ordenança reguladora de l’Administració 
electrònica, la seu electrònica i el registre electrònic. 

 
6. El 13 de novembre 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 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, en endavant 
TRLOCC, disposa que és competència del Ple exercir les altres atribucions que 
expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i 
no atribueix a altres òrgans comarcals. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Delegar en la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental les facultats 

següents:  
 
a) La resolució de les sol·licituds de transport adaptat, els desistiments, les 

renúncies, les baixes del servei de transport adaptat, així com totes aquelles 
altres resolucions que siguin necessàries per a la prestació del servei de 
transport adaptat. 

b) El requeriment als obligats del pagament les dades personals i fiscals 
necessàries per prestar el servei de transport adaptat i fer efectiu el pagament 
del preu públic per a la prestació del transport adaptat, d’acord amb el 
Reglament del servei de transport adaptat. 

c) L’aprovació dels padrons i les successives liquidacions de l’ordenança 
reguladora de la prestació del transport adaptat. 

d) L’aprovació de l’acord per raó del qual entri en vigor la regulació que preveu 
l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica, la seu electrònica i el 
registre electrònic en relació amb la seu electrònica, el procediment 
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administratiu electrònic, la notificació electrònica, el registre electrònic, l’arxiu 
electrònic i el tauler d’edictes electrònic.  

e) L’aprovació del catàleg de tràmits, procediments i serveis accessibles per via 
electrònica i les seva actualització.  

f) L’aprovació de la norma de posada en funcionament del registre de funcionaris 
habilitats.  

 
2. Publicar l’acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a la seva 

entrada en vigor l’endemà de la publicació.” 
 

El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
12. Dictamen d’aprovació del Quadre de classificació de la documentació del 

fons documental del Consell Comarcal. 
  
Llegit el dictamen de la Presidència, de 13 de novembre de 2013, que és el que 
segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental es proposa implantar un sistema de gestió 
documental. El sistema de gestió documental està integrat per diferents eines i 
instruments que regulen el tractament, l’organització, la custòdia, la conservació i 
la difusió dels documents generats en el desenvolupament de la seva activitat 
administrativa. El procediment més destacat és el sistema de classificació que 
consta del Quadre de classificació. 

 
2. El quadre de classificació és un instrument que organitza intel·lectualment la 

informació d’una organització dins una estructura jeràrquica i lògica d’acord amb el 
principi de procedència i que permet normalitzar la denominació dels documents i 
els expedients administratius. 
El quadre de classificació és l’eina que permet identificar i controlar els documents 
en suport tradicional o electrònic i organitzar-los en sèries documentals vinculades 
a les activitats que els generen i les funcions de les quals deriven aquestes 
activitats. 

 
3. El Quadre de classificació s’ha treballat i elaborat mitjançant entrevistes amb les 

àrees, l’estudi i organització de la documentació històrica, l’anàlisi de normativa 
(Reglament i PAC), organigrames, memòries i altres documents recapitulatius. 

 
4. És convenient que el Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovi el Quadre de 

classificació de la documentació. 
 
5. El 13 de novembre 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 19.2.a de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català 

estableix que els documents dels consells comarcals formen part del patrimoni 
documental de Catalunya. 
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2. L’article 7.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents estableix que 

totes les administracions i entitats titulars de documents públics han de disposar 
d’un únic sistema de gestió documental que abasti la producció, la tramitació, el 
control, l’avaluació i la conservació dels documents i l’accés a aquests i en 
garanteixi el tractament correcte mentre siguin utilitzats administrativament en les 
fases activa i semiactiva. 

 
 

3. L’article 14.2.q del text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 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 a la Comissió de Govern que acordi: 
 
1. Aprovar el Quadre de classificació de la documentació del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental següent:  
 

GESTIÓ:         
G1000 ORGANITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN    
  G1010 Òrgans de Govern     
  G1011 Ple        
     Mocions     

G1012 Comissió de Govern   
  G1013 Presidència     
    Decrets/Llibre de Decrets  
  G1014 Gerència      
    Decrets/Llibre de Decrets     
  G1015 Expedients de legislatura      
 G1030 Expedients de Representacions     
  
 G1050 Expedient personal dels càrrecs electes    
  
    Registre de béns patrimonials     
    Registre d'incompatibilitats     
 G1070 Òrgans d'assessorament, control i participació   
  
  G1071 Consell d'Alcaldes      
  G1072 Comissió Especial de Comptes      
  G1073 Junta de Portaveus      
  G1074 Altres Comissions informatives i d'assessorament  
  
    Comissions informatives de caràcter especial   
    Comissions de participació     
    Consell econòmic i social     
    Consells sectorials     
    CIP Comissió informativa de Ple   
  
 G1090 Documents constitutius i d'organització    
     
G2000 GESTIÓ DELS ASSUMPTES JURÍDICS I ADMINISTRACIÓ GENERAL  
 G2010 Programa d'Actuació Comarcal     
  
 G2030 Elaboració de reglaments i normes      
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 G2050 Protecció de dades       
    Fitxers     
    Documents de seguretat     
 G2070 Convenis    
 G2090 Subvencions rebudes       
 G2110 Subvencions atorgades pel Consell     
 G2130 Contractació administrativa       
  G2131 Contractes       
  G2132 Licitacions Serveis     
     Obres     
     Subministraments    
     Gestió de serveis públics    
     Concessió d'obra pública   
  
     Mixtos    
  G2133 Acords marc      
  G2134 Gestió i execució del contracte      
  G2135 Llibre registre de pliques      
  G2136 Junta Consultiva de Contractació    
  
 G2150 Procediments i recursos       
  G2151 Recursos en via administrativa      
  G2152 Recursos en via jurisdiccional      
  G2153 Procediments de responsabilitat patrimonial    
  G2154 Procediments penals      
 G2170 Assessorament jurídic       
 G2190 Expedients       
    Al·legacions     
    Adhesions     
    Bases     
    Expedients de gestió tributària     
    Assistència tècnica     
  G2191 Delegació de competències      
  G2192 Informes      
  G2193 Expedients sancionadors      
  G2194 Marques i emblemes      
  G2195 Expedients de dipòsits legals/ISBN    
  
 G2210 Taxes i preus públics       
 G2230 Declaració d'embargaments de crèdit    
  
 G2250 Certificats       
 G2270 Gestió de la qualitat i la millora     
  
  G2271 Guia de Serveis      
  G2272 Carta de Serveis      
  G2273 Processos de millora      
 G2290 Formació jurídica       
G3000 PERSONES I VALORS         
G3010 Accés, selecció i provisió de personal     
  
  G3011 Relació de llocs de treball     
  
  G3012 Plantilla       
  G3013 Expedients d'oferta pública d'ocupació     
  G3014 Expedients de selecció de personal laboral   
  G3015 Borsa de treball       
    Currículums      
G3030 Formació i reciclatge del personal      
    Formació interna      
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    Formació externa      
    Pla de formació del personal    
  
    Auto formació      
  G3031 Certificats de formació       
G3050 Expedients de personal       
G3070 Llibre de visites de la inspecció de Treball     
G3090 Condicions laborals i règim disciplinari      
  G3091 Control de permisos, llicències, incidències i vacances 
  G3092 Baixa i alta per incapacitat temporal (IT)     
  G3093 Expedients disciplinaris       
  G3094 Instruccions i comunicats al personal     
G3110 Sistema retributiu i de previsió social      
  G3111 Fulls de salari      
    Quitances    
    Fulls autorització domiciliació bancària de la nòmina  
  G3112 Incidències de la nòmina     
  G3113 Resum mensual de nòmina     
  G3114 IRPF       
  G3115 Règim General de la Seguretat Social     
    Liquidacions TC1 i TC2      
    Afiliacions A2/2      
  G3116 Mutualitats       
  G3117 Expedients d'assegurances de vida a persones    
G3130 Relacions laborals        
  G3131 Comitè d'empresa       
  G3132 Convenis personal       
G3150 Serveis sanitaris del personal       
  G3151 Revisions mèdiques       
G3170 Prevenció i seguretat laboral       
  G3171 Pla de prevenció de riscos i salut en el treball    
  G3172 Pla d'emergència       
G4000 GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS     
  
 G4010 Expedient del pressupost       
  G4011 Aprovació del pressupost      
  G4012 Liquidació del pressupost      
  G4013 Modificació del pressupost      
  G4014 Compte general      
 G4030 Gestió de la despesa       
  G4031 Manaments de pagament   
  G4032 Manaments no pressupostaris de pagament    
  G4033 Factures      
  G4034 Impostos i tributs      
  G4035 Bestretes de caixa fixa      
  G4036 Fitxers de creditors      
    Fulls autorització de domiciliació bancària creditors  
  G4037 Cessions de crèdit      
 G4050 Gestió dels ingressos       
  G4051 Manaments d'ingrés     
  G4052 Manaments no pressupostaris de cobrament    
  G4053 Factures emeses      
 G4070 Liquidació de taxes i preus públics      
 G4090 Documentació bancària     
    Conciliació major de comptes   
 G4110 Pla de disposició de fons      
 G4130 Inspeccions econòmiques i auditories    
  
 G4150 Informe sobre compliment de la Llei de Morositat    
G5000 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ, LA COMUNICACIÓ I LA REPRESENTACIÓ  
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 G5010 Gestió documental i arxiu       
  G5011 Eliminació de documents      
    Expedients de destrucció de documents  
  
  G5012 Transferències a l'Arxiu Comarcal    
  
  G5013 Transferències a l'Arxiu del Consell    
  
  G5014 Expedients de propostes d'avaluació documental  
  
  G5015 Préstec de documents      
 G5030 Suport a l'administració electrònica i TIC     
  G5031 Suport i assessorament TIC als municipis   
  
  G5032 Resolució d'incidències TIC      
  G5033 Expedients per a l'obtenció de certificats digitals    
 G5050 Publicitat i comunicació       
  G5051 Reculls de premsa      
  G5052 Gestió de les publicacions      
  G5053 Relacions amb els mitjans de comunicació   
  
 G5070 Organització del protocol       
 G5090 La mediateca       
  G5091 Adquisició      
  G5092 Préstec i consulta      
 G5110 Registre general     
  G5111 Registre general d'entrades      
  G5112 Registre general de sortides      
  G5113 Correspondència d'entrada      
  G5114 Correspondència de sortida      
G6000 GESTIÓ DELS BÉNS MOBLES I IMMOBLES      
 G6010 Inventari General de béns       
 G6030 Assegurances de béns mobles i immobles     
    Pòlisses     
    Rebuts bancaris     
 G6050 Edifici i instal·lacions del Consell     
  
  G6051 Obres, manteniment i conservació     
  G6052 Sistemes de seguretat i vigilància    
  
 G6070 Adquisició i manteniment de béns mobles     
 G6090 Adquisició de material  i equipament d'oficina 
    Inventari de material d'oficina     
 G6110 Subministraments       

EXPLOTACIÓ:         

X1000 MEDI AMBIENT        
 X1010 Ponència comarcal d'Avaluació Ambiental     
  X1011 Expedients d'activitats     
  X1012 Convocatòries de la Ponència      
  X1013 Actes de la Ponència Ambiental      
  X1014 Liquidació de la taxa      
 X1030 Medi natural       
  X1031 Prevenció d'incendis      
  X1032 Inventari de camins      
  X1033 Accés motoritzat al medi natural    
  
  X1034 Conservació i manteniment dels espais i parcs naturals   
  X1035 Conservació i manteniment dels entorns fluvials    
  X1036 Avaluació ambiental de Plans i Projectes   
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 X1050 Assistència i assessorament ambiental    
  
X2000 DESENVOLUPAMENT LOCAL        
 X2010 Foment de l'ocupació       
  X2011 Inserció laboral dels discapacitats    
  
  X2012 Xarxa Transició Escola Treball (TET)     
  X2013 Programes de formació i inserció d'aturats   
  
  X2014 AODL- Agents per l'ocupació i el desenvolupament local 
  
 X2030 Foment del sector agroalimentari     
  
  X2031 Promoció dels productes de la terra    
  
  X2032 Fires i mercats      
 X2050 Dinamització del sector empresarial      
    Habitat     
    PRO2     
    Estudis Polígons Xarxa Telecomunicacions  
  
 X2070 Foment de l'activitat turística de la comarca     
  X2071 Impuls de la qualitat      
  X2072 Promoció i difusió del Vallès Oriental     
    Fires de turisme     
    Projectes TurismeVallès     
    Web TurismeVallès     
 X2090 Expedients de programes europeus      
 X2110 Activitat de l'Observatori o Centre d'estudis del Vallès Oriental  
  X2111 Elaboració d'informes i estudis      
    Informe de conjuntura econòmica   
  
  X2112 Publicacions periòdiques      
    La Revista de l'Observatori     
    El Butlletí electrònic     
  X2113 Bases de dades      
  X2114 Peticions informació      
  X2115 Estadístiques municipals      
 X2130 Acord per al Desenvolupament Local V.O.     
X3000 SERVEIS SOCIALS        
 X3010 Expedients de gestió del Servei d'Ajuda a Domicili    
  X3011 Factures SAD      
  X3012 Justificació econòmica del Servei d'Ajuda a Domicili   
 X3030 Suport i coordinació dels serveis socials bàsics    
    Punt de trobada     
    Acolliment d'urgència     
  X3031 Memòries serveis socials       
  X3032 Justificació despeses serveis socials     
  X3033 Suport tècnic i coordinació      
  X3034 Organització de plenaris, jornades i sessions de treball   
  X3035 Expedients PIAS      
 X3050 Expedients del servei d'atenció a la infància i a l'adolescència  
  X3051 Expedients de menors      
  X3052 Assessorament      
  X3053 Registre d'entrades i sortides      
  X3054 Llistats de menors      
  X3055 Reunions de coordinació EAIA      
 X3070 Suport a les persones       
  X3071 Programa de col·laboració entre famílies   
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  X3072 Programa d'intercanvi de xeringues    
  
  X3073 Expedients de sol·licitud de transport adaptat 
  X3074 Sol·licitud d'ajuts individuals  de menjador escolar 
    Recursos d'ajuts individuals de menjador   
  
    Revocacions d'ajuts individuals de menjador    
    Justificacions d'ajuts individuals de menjador    
 X3090 Serveis per la Gent Gran       
  X3091 Consell Consultiu de la Gent Gran    
  
X4000 IGUALTAT I COOPERACIÓ        
 X4010 Suport a la ciutadania i la immigració      
  X4011 Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès Oriental  
  X4012 Plans locals d'immigració      
  X4013 Organització de cursos, jornades i altres actes.    
  X4014 Expedients de sol·licituds de traducció     
 X4030 Projectes de suport a la cooperació i la solidaritat    
 X4050 Suport als serveis socials en les polítiques de gènere  
  
    Pla d'igualtat d'oportunitats per la dona    
    Teleassistència per víctimes de la violència de gènere  
    SIAD: Servei d'informació i atenció a les dones   
    Acolliment d'urgència per dones   
  
X5000 ENSENYAMENT        
 X5010 Gestió del Servei Públic de transport escolar i el transport adaptat 

X5011 Execució del contracte de transport    
    Documentació transportistes     
    Pliques transport     
  X5012 Ajuts i recaptació d'informació      
    Fulls d'autorització de domiciliació bancària  
  
 X5030 Gestió del Servei Públic de menjador escolar  
  X5031 Execució del contracte de menjador     
    Documentació empreses de menjador    
    Pliques menjador     

X5050 Gestió del Servei públic d'acompanyants del transport escolar i adaptat i 
vetlladors       

  X5051 Execució del contracte d'acompanyants i vetlladors   
    Pliques acompanyants i vetlladors   
  
 X5070 Activitats de suport a l'ensenyament      
    Agenda Escolar     
  X5071 Organització de campanyes, jornades, formacions, concursos.  
  X5072 Suport a l'educació viària      
  X5073 Comissions d'escolarització      
 X5090 Gestió de l'ensenyament       
 X5110 Activitats complementàries a l'educació    
  
  X5111 Promoció de la música      
  X5112 Realització de treballs, estudis i guies.     
X6000 JOVENTUT I ESPORTS        
 X6010 Educació en el lleure       
  X6011 Organització de formació d'educació en el lleure  
  
 X6030 Pla Comarcal de Joventut       
  X6031 Participació juvenil      
  X6032 Dinamització juvenil      
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  X6033 Jornades, formacions, plenaris i grups de treball  
  
  X6034 Instal·lacions juvenils      
    Obertura     
    Inspeccions a instal·lacions juvenils   
  
  X6035 Visites d'activitats d'educació en el lleure   
  
    Notificació d'activitats d'educació en el lleure   
 X6050 Expedients dels Plans locals de joventut    
  
 X6070 Gestió de l'Oficina Jove       
  X6071 Salut juvenil      
  X6072 Foment de l'ocupació      
 X6090 Altres estudis i projectes de joventut      
 X6110 Edició de material de suport       
 X6130 Pla Comarcal d'Esports       
X7000 CULTURA I LLENGUA        
 X7010 Gestió  del patrimoni cultural comarcal    
  
  X7011 Declaració de béns culturals d'interès local (BCIL)  
  
  X7012 Resolucions d'intervencions arqueològiques    
  X7013 Gestió de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental    
 X7030 Projectes i activitats de promoció de la cultura   
  
  X7031 Projectes de promoció de la música    
  
    Jove Orquestra de Cambra i Cor del Vallès Oriental (JOCVO) 
    Concert de cap d'any     
    Societat Coral Amics de la Unió     
  X7032 Projectes literaris      
 X7050 Servei Comarcal de Català       
X8000 SALUT PÚBLICA        
 X8010 Promoció i protecció de la salut      
 X8030 Suport als municipis de la comarca      
  X8031 Informes sobre consultoris locals    
  X8032 Taula de salut mental i addiccions    
  
X9000 TERRITORI        
 X9010 Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)    
  X9011 Documentació administrativa       
  X9012 Certificacions d'obres       
  X9013 Projectes d'obres       
  X9014 Obres PUOSC gestionades pel Consell Comarcal  
  
 X9030 Altres projectes tècnics d'obres públiques     
 X9050 Altres ajuts i subvencions per obres, serveis i infraestructures públiques 
 X9070 Suport a l'habitatge       
  X9071 Ajuts per la rehabilitació   
    TEDIS (Test de l'edifici o informe intern d'idoneïtat)  
  X9072 Ajuts per l'adquisició     
  X9073 Servei de cèdules d'habitabilitat     
  
  X9074 Ofideute      
 X9090 Mobilitat       
  X9091 Actuacions a la xarxa veïnal i rural de camins    
  X9092 Informes i projectes d'infraestructures de la comarca   
 X9110 Ordenació territorial, urbanística i sectorial     
  X9111 Pla territorial metropolità      
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  X9112 Expedients d'alteració dels termes municipals    
 X9130 Enquesta d'infraestructures i equipaments locals (EIEL)   
 X9150 Assistències tècniques i assessorament    
  X9151 Habitatge      
  X9152 Arquitectura tècnica      
  X9153 Arquitectura      
X10000 CONSUM        
 X10100 Oficina Comarcal d'Informació a les persones consumidores  
  X10101 Consultes      
  X10102 Reclamacions, queixes i denúncies 

      
2. Notificar aquest acord a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE CONSUM 
 
13. Dictamen d’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió amb l’Agència 

Catalana del Consum per a la realització d’actuacions en matèria de consum. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Consum, de 13 de novembre de 2013, que és el que 
segueix: 
 

“RELACIÓ DE FETS 

 

1. L’acord de govern de la Generalitat de Catalunya GOV/141/2013, de 15 d'octubre, 
pel qual es revoquen diferents acords del Govern de delegació de competències en 
matèria de consum a consells comarcals. Entre elles, l’acord de Govern 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. 
 

2. L’11 de novembre de 2013, la cap d’Àrea de Serveis Personals, senyora Josefa 
Recio i Corral, ha emès l’informe següent: 
 
“Informe  sobre el conveni d’encàrrec de gestió entre l’agència catalana de consum 
de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la 
realització d’actuacions en matèria de consum per a l’any 2013. 
 
1. L’Agència Catalana del Consum és l’organisme autònom administratiu que té 

assignades totes les competències que corresponen  a la Generalitat de Catalunya en 
matèria de consum en virtut de la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. 
 

2. L’Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal del Vallès Oriental tenen interès 
en impulsar i participar en els mecanismes legalment establerts per a la informació de 
les persones consumidores i la resolució de conflictes en matèria de consum. 

 
3. D’acord amb la Llei 22/2010, de 22 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya i de la 

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, l’Agència Catalana del Consum considera que la gestió de 
determinades activitats relacionades amb el consum serà més eficaç amb el concurs 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en tant que entitat local de caràcter territorial 
més propera que agrupa municipis contigus i dotada d’equipament suficient a l’efecte. 
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4. Per aquest motiu l’Agència Catalana del Consum ha proposat al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental la signatura d’un conveni que té per objecte la regulació de l’encàrrec de 
gestió per a la realització d’actuacions definides en matèria de consum a la comarca i 
concretar-ne el procediment, les tasques i els mitjans per a l’exercici de les funcions 
encomanades així com el finançament corresponent a l’activitat encarregada. 

 
5. Vist el conveni que proposa l’Agència Catalana del Consum, tant pel que fa a les 

activitats a desenvolupar en matèria de defensa de les persones consumidores dels 
municipis del Vallès Oriental com del finançament proposat per fer front als costos 
derivats de les mateixes, que per a l’any 2013 és de trenta-vuit mil vuit-cents quaranta-
sis euros (38.846,00 €). 

 
6. Vistes les partides de despesa 493.01.120.00, 493.01.120.06, 493.01.121.00, 

493.01.121.01, 493.01.160.00  del pressupost del 2013 del Consell Comarcal. 
 
Per tant, PROPOSO: 
 
L’aprovació i signatura del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del 
Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la 
realització d’actuacions en matèria de consum per a l’any 2013.” 
 

3. El 11 de novembre 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. 

 
4. El 13 de novembre 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 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de competència dels 
òrgans administratius o de les entitats de dret públic pot ser encarregada a altres 
òrgans o entitats de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons 
d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.  

 
L’apartat tercer d’aquest article estableix els requisits a què, com a mínim, s’haurà 
de subjectar l’encàrrec de gestió entre òrgans i entitats d’administracions diferents, 
que són la publicació en el diari oficial corresponent perquè tingui eficàcia, la 
menció expressa dels termini de vigència i de la naturalesa i abast de la gestió 
encarregada, i la signatura del conveni adient. 
 

2. Els articles 141 a 143 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en relació amb el 
règim de l’assignació de competències de l’Administració de la Generalitat als ens 
locals de caràcter supramunicipal. 

 
3. L’article 25.c) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que corresponen 
a la comarca les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar 
l’Administració de la Generalitat, que hauran d’anar acompanyades de les 
transferència dels recursos necessaris per gestionar-les. 
 

4. L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, estableix la necessitat del vot favorable de la majoria absoluta del número 
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legal de membres de les corporacions per a l’acceptació de delegacions o 
encàrrecs de gestió realitzades per altres administracions, llevat que hi estiguessin 
imposades legalment. 

 
5. L’article 54.1.b) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 

règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1988, de 18 d’abril; 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, segons és necessari 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 en matèries per a les 
quals la llei exigeixi un quòrum de votació especial. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Agència 

Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya, per a la coordinació de les 
actuacions en matèria de consum, d’acord amb el contingut següent: 

 
R  E  U  N  I  T  S  

 
D'una part, el senyor Alfons Conesa i Badiella, director de l’Agència Catalana del Consum, 
organisme adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
segons nomenament efectuat mitjançant el Decret 288/2011, d’1 de març (DOGC 5830, de 
3 de març), en virtut de les competències de representació atribuïdes a l’article 9.1 de la 
Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’organisme autònom administratiu . 
 
I de l'altra, el senyor José Orive i Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
qual representa segons nomenament de data 21 de juliol de 2011, en ús de les 
competències que té atribuïdes per l’Acord del Ple del Consell de data 21 de juliol de 2011 
i per l’article 13.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 
 
M  A  N   I  F  E  S  T  E  N 

 
Primer.- Que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de defensa 
dels consumidors i dels usuaris, de conformitat amb l'article 123 de l'Estatut d'Autonomia i, 
d’acord amb l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, l’Agència Catalana del 
Consum és l’organisme autònom administratiu que té assignades totes les competències 
que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum en virtut de la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia. 
 
Segon.-  Que, d’acord amb l’article 3.1 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació i 
amb l’article 126-10 de la Llei 22/2010, de 22 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, 
l’Agència Catalana del Consum té, entre altres, les funcions de: 
 
- Relacionar-se i cooperar amb totes les administracions públiques per avançar en la 

millora dels drets i la protecció dels consumidors i els usuaris. 
- Cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria de 

consum, potenciar el desplegament de les oficines locals de consum, assessorar-les 
en el que sigui necessari per al millor exercici de les seves funcions i subscriure 
convenis per compartir la dotació dels mitjans tècnics i materials adequats per al 
compliment de llurs finalitats. 
 

Tercer.- Que d'acord amb els articles 25 c) i 36.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre,  pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
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Catalunya, correspon a la Comarca, entre d’altres, l’exercici de les competències que li 
delegui o li encarregui de gestionar l’Administració de la Generalitat respectant el principi 
de lleialtat institucional. 
 
Quart.-  Que un dels objectius de la Llei 22/2010, de 22 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya és que les persones consumidores gaudeixin, com a mínim, d’accés a un servi 
públic de consum en la seva comarca. 
 
Cinquè.- Que l’Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
tenen interès en impulsar i participar en els mecanismes legalment establerts per a la 
informació de les persones consumidores i la resolució de conflictes en matèria de 
consum. 
 
Sisè.- Que en virtut dels articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la realització 
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans 
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres 
òrgans, organismes o entitats púbiques de la mateixa administració o d’una altra de 
diferent, per raons d’eficàcia, o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme. 
 
Setè.- Que el punt 5 de l’article 10 de la Llei 26/2010, d’aplicació al conjunt 
d’administracions públiques de Catalunya, estableix que si l’òrgan, organisme o entitat 
pública que rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha 
de formalitzar mitjançant un conveni, i en defineix la forma i el contingut. Aquesta previsió 
no resulta incompatible amb la normativa de règim local. 
 
En aquest cas, tenint en compte l’obligació legal d’implantar un servei públic de consum en 
cada comarca i l’assignació de competències que en matèria de consum corresponen a 
l’Agència Catalana del Consum i atès que cal implantar en la comarca una gestió de 
determinades activitats relacionades amb el consum i en benefici de les persones 
consumidores es considera que aquesta serà més eficaç amb el concurs del Consell 
Comarcal, en tant que entitat local de caràcter territorial més propera agrupadora de 
municipis contigus i dotada d’equipament suficient a l’efecte. 
 
Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar un conveni d’encàrrec de gestió per a la 
realització de diverses actuacions en matèria de consum en base a les següents, 
 
C  L  À  U  S  U  L  E  S 

 
Primera.-  
Aquest conveni té per objecte la regulació de l’encàrrec de gestió que fa l’Agència 
Catalana del Consum al Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la realització 
d’actuacions definides en matèria de consum a la comarca i concretar-ne el procediment, 
les tasques i els mitjans per a l’exercici de les funcions encomanades així com el 
finançament corresponent a l’activitat encarregada. 
 
Segona.- 
1. Aquest Conveni d’encàrrec de gestió comprèn l’atenció dels ciutadans i ciutadanes 
domiciliats en els diversos municipis que integren la comarca, en les següents activitats en 
matèria de defensa de les persones consumidores: 
 
a) Atenció al públic en una oficina presencial que ha de disposar d’un rètol que identifiqui 

de forma clara l’oficina d’informació a les persones consumidores.  
b) Informació a les persones consumidores sobre els seus drets i la forma d’exercir-los. 
c) Recepció i  tramitació d’acord amb la normativa d’aplicació, de les queixes, consultes i 

denúncies presentades per les persones consumidores i resolució de les que li 
pertoquen com a servei públic de consum o, en un altre cas les ha de remetre als 
òrgans competents. 
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d) Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que se'n 
derivin. 

e) En el cas que la mediació no fos possible i s'opti per l'arbitratge de consum, donar 
trasllat de la sol·licitud a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya o a les seccions 
territorials de consum de l’Agència Catalana del Consum que corresponguin. 

f) Actuar com a secretari dels Tribunals Arbitrals quan es constitueixin dintre del seu 
àmbit territorial. 

 
2. L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels 
elements substantius del seu exercici per la qual cosa s’ha de desenvolupar d’acord amb 
les normes vigents en matèria de consum i amb els actes, les instruccions i les resolucions 
aprovades per l’entitat encarregant.  
 
3. La gestió de l’encàrrec es portarà a terme de forma directa pel Consell Comarcal, 
qualsevol decisió o incidència relacionada amb aquest sistema de gestió s’ha de 
comunicar a l’Agència Catalana del Consum abans de la seva aplicació i amb antel·lació 
suficient per a la seva valoració. 
 
Tercera.- 
1. El Consell Comarcal disposarà del personal propi que s’especifica a l’annex I d’aquest 
conveni per dur a terme les tasques indicades en la clàusula anterior. Aquestes tasques es 
desenvoluparan en coordinació amb la secció territorial de consum de l’Agència Catalana 
del  Consum de la seva demarcació i dels serveis centrals de Agència Catalana del 
Consum, d'on rebrà les instruccions i els protocols necessaris i també el suport formatiu i 
informàtic i l'assessorament legal que siguin necessaris.  
A l’hora de seleccionar aquest personal es valorarà l’experiència i coneixements en l’àmbit 
del consum i caldrà el vistiplau de l’Agència Catalana del Consum a la seva contractació. 
2. L’Agència Catalana del Consum a través dels seus serveis centrals o de les seccions 
territorials de consum convocarà a reunions periòdiques als tècnics comarcals, per tal 
d’avaluar i fer un seguiment de les tasques i unificar i coordinar criteris d'actuació. 
 
Quarta.- 
El Consell Comarcal ha de posar a disposició del personal que desenvolupa les tasques 
objecte d’aquest conveni l'espai i els mitjans necessaris per tal que pugui desenvolupar les 
tasques encarregades. El Consell Comarcal també disposarà d'un espai adient preparat 
per a la celebració de les sessions del tribunal arbitral. 
 
Cinquena.-  
Quan les seccions territorials de consum de l’Agència Catalana del Consum  o la Junta 
Arbitral de Consum de Catalunya rebin una petició d'arbitratge tramesa des d'un Consell 
Comarcal, han de seguir els tràmits establerts fins a la constitució del col·legi arbitral, el 
qual es reunirà en la seu del Consell Comarcal, o a l’espai que aquest determini, per 
celebrar-hi les audiències necessàries. El president i el secretari del tribunal arbitral seran 
nomenats per l’Agència Catalana del Consum. 
 
Sisena.- 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha de tramitar els expedients de consum que 
derivin de les tasques encomanades, mitjançant l’aplicatiu informàtic SIC (Sistema 
d’informació de Consum) i d’acord amb les instruccions de l’Agència Catalana del 
Consum, per tal que es pugui fer la valoració de l’efectivitat de l’encàrrec de gestió d’acord 
amb els barems establerts a l’annex II.  
2. Els barems d’actuacions es revisaran cada any i han de servir per determinar el 
dimensionament de la comarca i la quantia de la dotació o finançament del conveni per a 
l’any següent. 
3. L’Agència Catalana del Consum farà arribar al consell comarcal un informe de les 
activitats realitzades durant els sis primers mesos de l’any on es recolliran els indicadors 
necessaris perquè pugui fer el seguiment de les tasques encomanades. 
 
Setena.- 
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1. L’obtenció, cessió i conservació de dades personals derivades de l’exercici de les 
funcions encomanades resta subjecta al previst a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i a les seves normes de desenvolupament sens 
perjudici de l’aplicació de la legislació sobre gestió i preservació de la documentació 
administrativa. 
 
2. La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió 
de l’aplicació del conveni de tenir caràcter confidencial no podrà ser objecte de 
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport ni, per tant,  se’n podrà fer un tractament 
o edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de 
l’execució. 
 
3. Les dades personals no poden ser comunicades ni cedides, ni tan sols per a la seva 
conservació, o a d’altres persones.  
 
Vuitena.- 
1. Per fer front al finançament dels costos derivats d’aquest conveni d’encàrrec de gestió 
l’Agència Catalana del Consum farà una aportació màxima al Consell Comarcal, per a 
l’any 2013, de 38.846,00 € a càrrec de la partida pressupostària 6170.460.0001.00/4610. 
2. L’import derivat del finançament de costos derivats de l’encàrrec de gestió s’ha d’abonar 
mitjançant transferència al Consell Comarcal en un compte bancari autoritzat i 
degudament certificat per la seva Intervenció de fons. La transferència s’ha de fer un cop 
signat el conveni o les seves addendes. 
3. El càlcul del finançament de l’activitat encarregada és farà tenint en compte el previst a 
la clàusula sisena i el nivell d’eficàcia, eficiència i efectivitat en el desenvolupament de 
l’encàrrec de gestió. 
 
 
Novena.-  
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha de justificar la totalitat de la despesa 
efectuada en exercici de l’activitat encarregada, abans del 31 de gener de 2014, 
mitjançant: 

 Un certificat original de costos subscrit per l’Interventor/a del consell comarcal 
que haurà d’incloure les despeses corresponents a les activitats encomanades 
d’acord amb el conveni signat. 

 Una relació detallada del personal del consell comarcal (nom, NIF i categoria) 
que ha portat a terme les tasques de consum amb informació de l’horari 
dedicat a l’activitat. 

 Una memòria anual amb el detall de les actuacions realitzades que haurà de 
contenir les dades especificades a l’annex II. 

2. L’Agència Catalana del Consum ha de comprovar la justificació presentada pel  Consell 
Comarcal pel que fa a la despesa i a les tasques efectivament realitzades. 
3. En cas que la quantitat de la despesa justificada per l’activitat desenvolupada sigui 
inferior a l’aportació prevista a la clàusula vuitena, la diferència s’aplicarà com a reducció 
al conveni o addenda de l’exercici següent. A manca d’aquest, les parts de mutu acord 
establiran el procediment de devolució més àgil i oportú. 
 
Desena.- 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental també resta obligat a facilitar tota la informació que 
li sigui requerida per la Intervenció General, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de 
control i fiscalització competents. 
 
Onzena.- 
El conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2013 si bé pot ser objecte de pròrroga 
anual que al comportar despesa econòmica haurà de ser expressa mitjançant la signatura 
d’una addenda de modificació del conveni i els annexos afectats on s’han d’informar les 
dades i el detall del finançament i, en el seu cas, les modificacions i adaptacions del 
conveni principal que es portin a terme. 
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Dotzena.- 
El conveni s’extingeix per la finalització del període de vigència sense pròrroga i per les 
següents causes: 
 
- Pel mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
- Per revocació de l’Agència Catalana del consum davant qualsevol incompliment greu 

de les obligacions assumides per part del Consell Comarcal. La revocació es realitzarà 
mitjançant resolució motivada atorgant prèviament tràmit d’audiència al Consell 
Comarcal. 

- Per renúncia del Consell Comarcal davant qualsevol incompliment greu de les 
obligacions assumides per l’Agència Catalana del Consum. La renúncia exigirà 
prèviament tràmit d’audiència a l’Agència Catalana del Consum. 

- Per dissolució o extinció de qualsevulla de les parts signatàries que faci inviable el 
manteniment de l’encàrrec de gestió. 

- Per qualsevol altres causes previstes legalment. 
 
Tretzena.- 
1. El conveni té naturalesa administrativa, respon al principi de col·laboració entre 
administracions i al compliment d’obligacions legals específiques i queda fora de l’àmbit 
d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic.  
 
2. Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, el desenvolupament, la modificació, la 
resolució i els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació del present Conveni, s’han de 
solucionar per acord de les parts observant els principis reguladors de l’actuació 
administrativa previstos a l’article 31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya que siguin d’aplicació.  
 
3. Les parts constitueixen una Comissió de Seguiment i Control integrada per un màxim de 
dos representants de cada part per tal de resoldre els conflictes interpretatius i aplicatius 
de forma democràtica i deixant constància dels acords presos en Acta. Aquesta comissió 
es reunirà sempre que ho sol·licitin les parts, i també serà la responsable d’acordar la 
forma de finalitzar les actuacions en curs en cas d’extinció anticipada. 
 
4. En darrera instància, les qüestions litigioses que sorgeixin de la interpretació o 
l’execució d’aquest encàrrec seran del coneixement i la competència dels òrgans de la 
jurisdicció contenciosa  administrativa. 
 
Catorzena.-  
Aquest conveni d’encàrrec de gestió deixa sense efecte qualsevol altre conveni de 
col·laboració subscrit amb anterioritat entre les parts en matèria de coordinació 
d’actuacions en matèria de consum. 
 
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat amb aquest encàrrec de gestió, ambdues 
parts signen el conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data assenyalats a 
l’encapçalament. 
 
Annex I. Personal del Consell Comarcal que porta a terme tasques de consum. 
 

 
Nom i cognoms 
 

NIF Categoria 

 
Anna Jané i Marcellès 
 

 
77.107.225R 
 

 
Tècnica A1 
 

 
Annex II 
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Per a valorar l’efectivitat de l’encàrrec de gestió es tindrà en compte l’activitat que dugui a 
terme l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del consell comarcal durant l’any 
2013, tenint en compte les següents dades:  
 
 Informació a les persones consumidores 

 Nombre de consultes resoltes (atenció presencial, telefònica, via web i correus 
electrònics): 

 Nombre de queixes rebudes: 

 Nombre de denúncies rebudes: 
 Resolució de conflictes 

 Nombre de reclamacions rebudes: 

 Mediació 

 Nombre de sol·licituds resoltes per mediació: 

 Nombre de sol·licituds arxivades (per no haver prosperat la mediació): 

 Nombre de sol·licituds arxivades i traslladades a inspecció: 

 Nombre de sol·licituds arxivades i traslladades a arbitratge: 

 Nombre de sol·licituds arxivades per desestiment: 

 Arbitratge 

 Nombre de sol·licituds d’arbitratge: 

 Nombre de laudes: 
 Assistència del coordinador/a comarcal del Consell Comarcal a cursos de 

formació i/o jornades sobre temes de consum (mínim 10 hores de formació): 
 

2. Notificar aquest acord a l’Agència Catalana del Consum.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE COOPERACIÓ 
  
14. Donar compte del Decret de Gerència 764/2013, d’1 d’octubre, d’atorgament 

d’una subvenció. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Gerència 
764/2013, d’1 d’octubre, d’atorgament d’una subvenció 
 
 
ÀREA DE CULTURA 
  
15. Donar compte del Decret de Gerència 798/2013, de 17 d’octubre, 

d’atorgament d’un contracte. 
  
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Gerència 
798/2013, de 17 d’octubre, d’atorgament d’un contracte 
 
 
ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
16. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 741/2013, de 27 de setembre i 829/2013, de 29 d'octubre, d’aprovació de 
contractes 

- 797/2013, de 16 d'octubre, de prendre coneixement d’un acord de cessió 
- 828/2013, de 29 d'octubre, d’atorgament de forma directa amb caràcter nominatiu 

una subvenció 
- 830/2013, de 29 d'octubre, de retorn d’una garantia defintiva 
- 859/2013, de 5 de novembre, d’aprovació de la liquidació del transport escolar 
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El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència 
següents: 
 

- 741/2013, de 27 de setembre i 829/2013, de 29 d'octubre, d’aprovació de contractes 
- 797/2013, de 16 d'octubre, de prendre coneixement d’un acord de cessió 
- 828/2013, de 29 d'octubre, d’atorgament de forma directa amb caràcter nominatiu una 

subvenció 
- 830/2013, de 29 d'octubre, de retorn d’una garantia defintiva 
- 859/2013, de 5 de novembre, d’aprovació de la liquidació del transport escolar 

 
 
ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS 
 
17. Donar compte del Decret de Presidència 133/2013, de 29 d’octubre, 

d’inscripció d’una instal·lació juvenil en el Registre. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Presidència 
133/2013, de 29 d’octubre, d’inscripció d’una instal·lació juvenil en el Registre. 
 
 
18. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 751/2013, de 30 de setembre i 805/2013, de 21 d'octubre, d’aprovació d’una 
justificació econòmica de subvencions 

- 831/2013, de 30 d'octubre; 832/2013, de 30 d'octubre; 833/2013, de 30 d'octubre; 
834/2013, de 30 d'octubre; 835/2013, de 30 d'octubre; 836/2013, de 30 d'octubre; 
837/2013, de 30 d'octubre i 838/2013, de 30 d'octubre, d’atorgament de 
subvencions 

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

- 751/2013, de 30 de setembre i 805/2013, de 21 d'octubre, d’aprovació d’una justificació 
econòmica de subvencions 

- 831/2013, de 30 d'octubre; 832/2013, de 30 d'octubre; 833/2013, de 30 d'octubre; 
834/2013, de 30 d'octubre; 835/2013, de 30 d'octubre; 836/2013, de 30 d'octubre; 
837/2013, de 30 d'octubre i 838/2013, de 30 d'octubre, d’atorgament de subvencions 

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

prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Bigues i Riells. 
  
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 13 de novembre de 2013, que és el 
que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 

“El 4 de novembre de 2013 l’Ajuntament de Bigues i Riells ha sol·licitat assistència tècnica 
al Consell Comarcal per a la prestació de serveis de medi ambient i enginyeria municipal, 
amb una dedicació de 12 hores setmanals durant un període de 6 mesos. 
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Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació 
d'assistència tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret 
legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. 
 
El cost d’aquesta assistència tècnica, per al període comprès entre l’1 de novembre i el 30 
d’abril, amb una dedicació de 12 hores setmanals, s’estima en 7.733,23 euros, dels quals 
2.577,74 euros corresponen a l’assistència durant els dos últims mesos de 2013 i els 
5.155,49 restants corresponen a l’assistència durant els quatre primers mesos de 2014. 
 
Així mateix, es proposa que la durada del conveni sigui prorrogable de mutu acord entre 
les parts per quatre pròrrogues consecutives de 2 mesos cadascuna. En tot cas, la durada 
màxima del conveni, incloses les possibles pròrrogues, finalitzaria el 31 de desembre de 
2014. El cost corresponent a les pròrrogues de dos mesos seria de 2.577,74 euros 
cadascuna. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi 
ambient i enginyeria sol·licitada per l’Ajuntament de Bigues i Riells en els termes 
assenyalats.” 

 
2. El 13 de novembre de 2013, el secretari accidental del Consell Comarcal, ha emès 

un informe favorable a l’acceptació de l’encàrrec de gestió per a la prestació 
d’assistència tècnica en matèria de medi ambient a l’Ajuntament de Bigues i Riells. 

 
3. El 13 de novembre 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 de Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

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

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

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

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

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

 
L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de 
serveis per delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis 
corresponents en la prestació del servei. 
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4. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització 
i la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el 
diari o butlletí oficial corresponent. 
 

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

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

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

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

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

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

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

medi ambient a l’Ajuntament de Bigues i Riells. 
 

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

 
R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Joan Vila Massagué alcalde-president de l’Ajuntament de Bigues i 
Riells, assistit pel secretari de la corporació, senyor Ferran Gutiérrez Marín. 
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I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Bigues i Riells, en virtut del 
que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 
 

M A N I F E S T E N 
 
I. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 

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

 
II. Que l’Ajuntament de Bigues i Riells, en endavant l’ AJUNTAMENT, requereix 

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

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

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

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

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la comarca 
l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de 
les competències municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

 
 L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix 

que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden 
establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord 
amb el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts.    

 
II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica. 
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III. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

 
 L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de serveis 

per delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis 
corresponents en la prestació del servei. 

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

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o 
d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics 
idonis per a dur-la a terme. 

 
 Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la 

resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o 
butlletí oficial corresponent. 

 
V. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  

estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions 
o encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions. 

 
 Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

de règim local, estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la 
transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com 
l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres 
administracions, excepte que per llei s’imposi obligatòriament. 

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

 
P A C T E S 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 12 hores setmanals a medi ambient i enginyeria 
 

3. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les 
destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades. 

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

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

novembre de 2013 fins el 30 d’abril de 2014, s’estima en 7.733,23 euros, dels quals 
2.577,74 euros corresponen a l’assistència durant els dos últims mesos de 2013 i els 
5.155,49 restants corresponen a l’assistència durant els quatre primers mesos de 2014. 

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

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

 
3. El cost corresponent a les possibles pròrrogues d’aquest conveni s’estima en 2.577,74 

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

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

 
Cinquè. Vigència 

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

des de l’1 de novembre de 2013 fins el 30 d’abril de 2014. 
 
2. El conveni pot ser objecte de quatre pròrrogues consecutives d’una durada de dos 

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

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

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

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

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

perjudicis que se li hagin originat com a conseqüència d’això 
e) El compliment del període de vigència 
f) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les 

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

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Bigues i Riells.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
20. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga conveni per 

a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Canovelles. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 13 de novembre de 2013, que és el 
que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Canovelles per a la 
prestació d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria, la durada el qual finalitza 
el 31 de desembre de 2013 i és prorrogable per un any durant el 2014. 
 
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 
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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 les converses mantingudes amb l’Ajuntament, es proposa la pròrroga del 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canovelles per a la prestació d’assistència en 
matèria de medi ambient i enginyeria durant el 2014.” 

 
2. El 13 de novembre 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, d’acord amb el qual correspon a la 
comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

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

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

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

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

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

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 

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

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels 
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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. El pacte cinquè del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Canovelles en matèria de 
medi ambient i enginyeria, d’acord amb el qual aquest pot ser objecte de dues 
pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la primera pròrroga del conveni per a la 

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

 
“R E U N I T S 

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

I N T E R V E N E N 
 
El conseller de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut 
de l’acord del Ple del Consell Comarcal de 21 de novembre de 2012. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Canovelles, en virtut del 
que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

M A N I F E S T E N 
 
I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, 

i l’Ajuntament de Canovelles, en endavant l’AJUNTAMENT, hem formalitzat un 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 
enginyeria. 
 

II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes 
des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013, essent susceptible de 
dues possibles pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés 
de les parts. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant 

a l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria, per 
l’any 2014.  
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D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest acord 
que subjecten als següents 
 

P A C T E S 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
per part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria de medi ambient i 
enginyeria. 
 
Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 

enginyeria a l’AJUNTAMENT, per a l’any 2014, és de 27.066,29 euros més l’IPC de 
l’any 2013 sobre aquest import. 

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener de 2014 i del 31 de juliol 
de 2014. 

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

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

 
Tercer. Vigència 

 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Canovelles.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
21. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 

per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Cànoves i 
Samalús. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 13 de novembre de 2013, que és el 
que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“L’Ajuntament de Cànoves i Samalús ha sol·licitat al Consell Comarcal prorrogar per un 
any el conveni d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria. 
 
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 



82 

legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la pròrroga del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Cànoves i Samalús per a la prestació d’assistència en matèria de medi 
ambient i enginyeria durant el 2014.” 

 
2. El 13 de novembre 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, d’acord amb el qual correspon a la 
comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

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

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

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

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

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

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 

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

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels 



83 

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. El pacte cinquè del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús en 
matèria de medi ambient i enginyeria, d’acord amb el qual aquest pot ser objecte de 
dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés de les 
parts. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la primera pròrroga del conveni per a la 

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

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 

I de l’altra, el senyor Josep Lluís López i Carrasco, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Cànoves i Samalús, assistit/assistida pel secretari de la corporació, senyor Francesc d’A. 
Serras i Ortuño. 
 

I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, en virtut 
del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

M A N I F E S T E N 
 
I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, 

i l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, en endavant l’AJUNTAMENT, vàrem formalitzar 
un conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 
enginyeria. 
 

II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes 
des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013, essent susceptible de 
dues possibles pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés 
de les parts. 
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III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant 
a l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria, per 
l’any 2014.  

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

P A C T E S 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
per part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria de medi ambient i 
enginyeria. 
 
Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 

enginyeria a l’AJUNTAMENT, per a l’any 2014, és de 5.155,48 euros més l’IPC de l’any 
2013 sobre aquest import. 

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener de 2014 i del 31 de juliol 
de 2014. 

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

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

 
Tercer. Vigència 

 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
22. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 

per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Castellterçol. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 13 de novembre de 2013, que és el 
que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Castellterçol per a la 
prestació d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria, la durada el qual finalitza 
el 31 de desembre de 2013 i és prorrogable per un any durant el 2014. 
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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. 
 
D’acord amb les converses mantingudes amb l’Ajuntament, es considera necessari ampliar 
la dedicació actual del servei, de 4 a 6 hores setmanals. 
 
El cost d’aquesta assistència tècnica, per al 2014, amb una dedicació de 6 hores 
setmanals, s’estima en 7.733,23 euros anuals. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la pròrroga i modificació del conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Castellterçol per a la prestació d’assistència en matèria de medi 
ambient i enginyeria durant el 2014 en els termes indicats.” 

 
2. El 13 de novembre 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, d’acord amb el qual correspon a la 
comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

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

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

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

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

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

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 

5. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya  estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del 
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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. El pacte cinquè del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Castellterçol en matèria de 
medi ambient i enginyeria, d’acord amb el qual aquest pot ser objecte de dues 
pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la primera pròrroga del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a 
l’Ajuntament de Castellterçol en matèria de medi ambient i enginyeria, d’acord amb 
el contingut següent: 

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, la senyora Maria Carme Tantiñà Forcada, alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament de Castellterçol, assistida pel secretari de la corporació, senyor Jaume Miró 
Herms. 

 
I N T E R V E N E N 

 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcaldessa-presidenta, en nom i representació de l’Ajuntament de Castellterçol, en virtut 
del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

M A N I F E S T E N 
 
I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, 

i l’Ajuntament de Castellterçol, en endavant l’AJUNTAMENT, vàrem formalitzar un 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 
enginyeria. 
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II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes 

des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013, essent susceptible de 
dues possibles pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés 
de les parts. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant 

a l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria, per 
l’any 2014, tot ampliant la dedicació actual del servei, de 4 a 6 hores setmanals.  

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

P A C T E S 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria de medi ambient i enginyeria 
i l’ampliació de la dedicació del servei de 4 a 6 hores setmanals. 
 
Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2014 corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

medi ambient i enginyeria a l’AJUNTAMENT és de 7.733,23 euros. 
 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener de 2014 i del 31 de juliol 
de 2014. 

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

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

 
Tercer. Vigència 

 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Castellterçol.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
  
23. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 

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

 
El president comenta que es proposa deixar sobre la taula aquest punt, a petició del 
propi ajuntament. 
 
El Ple acorda deixar sobre la taula el punt per assentiment dels 30 membres 
assistents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
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24. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 
per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Martorelles. 

  
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 13 de novembre de 2013, que és el 
que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Martorelles per a la 
prestació d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria, la durada el qual finalitza 
el 31 de desembre de 2013 i és prorrogable per un any durant el 2014. 
 
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. 
 
D’acord amb les converses mantingudes amb l’Ajuntament, es proposa la pròrroga del 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Martorelles per a la prestació d’assistència en 
matèria de medi ambient i enginyeria durant el 2014.” 

 
2. El 13 de novembre 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, d’acord amb el qual correspon a la 
comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

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

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

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

 
L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de 
serveis per delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis 
corresponents en la prestació del servei. 
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4. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 

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

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

 
6. El pacte cinquè del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Martorelles en matèria de 
medi ambient i enginyeria, d’acord amb el qual aquest pot ser objecte de dues 
pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la primera pròrroga del conveni per a la 

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

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor José Orive i Vélez president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Romuald Velasco i López, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Martorelles, assistit per la secretària de la corporació, senyora Clara Pérez González. 
 
 

I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Martorelles, en virtut del que 
disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
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El secretari accidental i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, 
d’acord amb l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 
 

M A N I F E S T E N 
 
I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, 

i l’Ajuntament de Martorelles, en endavant l’AJUNTAMENT, vàrem formalitzar un 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 
enginyeria. 
 

II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes 
des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013, essent susceptible de 
dues possibles pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés 
de les parts. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant 

a l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria, per 
l’any 2014.  

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

P A C T E S 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
per part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria de medi ambient i 
enginyeria. 
 
Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 

enginyeria a l’AJUNTAMENT, per a l’any 2014, és de 18.844,19 euros més l’IPC de 
l’any 2013 sobre aquest import. 

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener de 2014 i del 31 de juliol 
de 2014. 

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

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

 
Tercer. Vigència 

 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Martorelles.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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25. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 

per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 13 de novembre de 2013, que és el 
que segueix: 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles per a la prestació d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria, la 
durada el qual finalitza el 31 de desembre de 2013 i és prorrogable per un any durant el 
2014. 
 
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. 
 
D’acord amb les converses mantingudes amb l’Ajuntament, es proposa la pròrroga del 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles per a la 
prestació d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria durant el 2014.” 

 
2. El 13 de novembre 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, d’acord amb el qual correspon a la 
comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

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

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

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 
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L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de 
serveis per delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis 
corresponents en la prestació del servei. 

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

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 

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

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

 
6. El pacte cinquè del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles 
en matèria de medi ambient i enginyeria, d’acord amb el qual aquest pot ser objecte 
de dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés de 
les parts. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la primera pròrroga del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsetelles en matèria de medi ambient i 
enginyeria, d’acord amb el contingut següent: 

 
“R E U N I T S 

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

I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
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L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsetelles, 
en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 
 

M A N I F E S T E N 
 
I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, 

i l’Ajuntament de Sant Fost de Campsetelles, en endavant l’AJUNTAMENT, vàrem 
formalitzar un conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi 
ambient i enginyeria. 
 

II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes 
des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013, essent susceptible de 
dues possibles pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés 
de les parts. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant 

a l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria, per 
l’any 2014.  

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

P A C T E S 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
per part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria de medi ambient i 
enginyeria. 
 
Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 

enginyeria a l’AJUNTAMENT, per a l’any 2014, és de 23.199,68 euros més l’IPC de 
l’any 2013 sobre aquest import. 

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener de 2014 i del 31 de juliol 
de 2014. 

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

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

 
Tercer. Vigència 

 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014. 
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I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
26. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 

per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Sant Quirze 
Safaja. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 13 de novembre de 2013, que és el 
que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 

 
“El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja per a 
la prestació d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria, la durada el qual 
finalitza el 31 de desembre de 2013 i és prorrogable per un any durant el 2014. 
 
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. 
 
D’acord amb les converses mantingudes amb l’Ajuntament, es proposa la pròrroga del 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja per a la prestació 
d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria durant el 2014.” 

 
2. El 13 de novembre 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, d’acord amb el qual correspon a la 
comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

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

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

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

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

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

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 

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

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

 
6. El pacte cinquè del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja en 
matèria de medi ambient i enginyeria, d’acord amb el qual aquest pot ser objecte de 
dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés de les 
parts. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la primera pròrroga del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a 
l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja en matèria de medi ambient i enginyeria, 
d’acord amb el contingut següent: 

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Ramon Banús i Crusellas, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja, assistit per la secretària de la corporació, senyora Elisabeth Udina Tormo. 
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I N T E R V E N E N 

 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, en virtut 
del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
El secretari accidental i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, 
d’acord amb l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

M A N I F E S T E N 
 
I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, 

i l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, en endavant l’AJUNTAMENT, vàrem formalitzar 
un conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 
enginyeria. 
 

II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes 
des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013, essent susceptible de 
dues possibles pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés 
de les parts. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant 

a l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria, per 
l’any 2014.  

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

P A C T E S 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
per part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria de medi ambient i 
enginyeria. 
 
Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 

enginyeria a l’AJUNTAMENT, per a l’any 2014, és de 2.577,74 euros més l’IPC de l’any 
2013 sobre aquest import. 

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener de 2014 i del 31 de juliol 
de 2014. 

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

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

 
Tercer. Vigència 
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Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
27. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 

per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Vallromanes. 
 

Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 13 de novembre de 2013, que és el 
que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 13 de novembre de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 

Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 

“El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Vallromanes per a la 
prestació d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria, la durada el qual finalitza 
el 31 de desembre de 2013 i és prorrogable per un any durant el 2014. 
 
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. 
 
D’acord amb les converses mantingudes amb l’Ajuntament, es proposa la pròrroga del 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vallromanes per a la prestació d’assistència 
en matèria de medi ambient i enginyeria durant el 2014.” 

 
2. El 13 de novembre 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, d’acord amb el qual correspon a la 
comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

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

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

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

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

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 

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

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

 
6. El pacte cinquè del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Vallromanes en matèria de 
medi ambient i enginyeria, d’acord amb el qual aquest pot ser objecte de dues 
pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la primera pròrroga del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a 
l’Ajuntament de Vallromanes en matèria de medi ambient i enginyeria, d’acord amb 
el contingut següent: 

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor José Orive Vélez president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, la senyora Mariluz Muñoz Rodríguez, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de 
Vallromanes, assistida per la secretària de la corporació, senyora Maria Rosa Pons Ferré. 
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I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcaldessa-presidenta, en nom i representació de l’Ajuntament de Vallromanes, en virtut 
del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
El secretari accidental i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, 
d’acord amb l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 
 

M A N I F E S T E N 
 
I. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i 

l’Ajuntament de Vallromanes, en endavant l’AJUNTAMENT, vàrem formalitzar un 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 
enginyeria. 
 

II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes 
des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013, essent susceptible de 
dues possibles pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés 
de les parts. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant 

a l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria, per 
l’any 2014.  

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

P A C T E S 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
per part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria de medi ambient i 
enginyeria. 
 
Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 

enginyeria a l’AJUNTAMENT, per a l’any 2014, és de 15.466,45 euros més l’IPC de 
l’any 2013 sobre aquest import. 

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener de 2014 i del 31 de juliol 
de 2014. 

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

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

Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vallromanes.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

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

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 13 de novembre de 2013, que és el 
que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 

 
“El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Vilalba Sasserra per a la 
prestació d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria, la durada el qual finalitza 
el 31 de desembre de 2013 i és prorrogable per un any durant el 2014. 
 
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. 
 
D’acord amb les converses mantingudes amb l’Ajuntament, es proposa la pròrroga del 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilalba Sasserra per a la prestació 
d’assistència en matèria de medi ambient i enginyeria durant el 2014.” 

 
2. El 13 de novembre 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, d’acord amb el qual correspon a la 
comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

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

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

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

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

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 

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

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

 
6. El pacte cinquè del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra en matèria 
de medi ambient i enginyeria, d’acord amb el qual aquest pot ser objecte de dues 
pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la primera pròrroga del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a 
l’Ajuntament de Vilalba Sasserra en matèria de medi ambient i enginyeria, d’acord 
amb el contingut següent: 

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor José Orive Vélez president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Joan Pons Fiori alcalde-president de l’Ajuntament de Vilalba 
Sasserra, assistit pel secretari de la corporació, senyor Manuel Ramal Mata. 
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I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, en virtut 
del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 
 

M A N I F E S T E N 
 
I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, 

i l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, en endavant l’AJUNTAMENT, vàrem formalitzar un 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 
enginyeria. 
 

II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes 
des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013, essent susceptible de 
dues possibles pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés 
de les parts. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant 

a l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria, per 
l’any 2014.  

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

P A C T E S 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
per part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria de medi ambient i 
enginyeria. 
 
Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 

enginyeria a l’AJUNTAMENT, per a l’any 2014, és de 7.733,23 euros més l’IPC de l’any 
2013 sobre aquest import. 

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener de 2014 i del 31 de juliol 
de 2014. 

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

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

Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
29. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

- 124/2013, de 19 de setembre i 135/2013, de 30 d’octubre, d’aprovació del llistat 
d’admissions i exclusions 

- 125/2013, de 25 de setembre i 132/2013, de 24 d’octubre, de reconeixement de 
triennis 

- 130/2013, de 22 d’octubre, de tramesa d’un informe 
- 134/2013, de 30 d’octubre, de provisió d’un lloc de treball 

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

- 124/2013, de 19 de setembre i 135/2013, de 30 d’octubre, d’aprovació del llistat 
d’admissions i exclusions 

- 125/2013, de 25 de setembre i 132/2013, de 24 d’octubre, de reconeixement de triennis 
- 130/2013, de 22 d’octubre, de tramesa d’un informe 
- 134/2013, de 30 d’octubre, de provisió d’un lloc de treball 

 
 
30. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 714/2013, de 19 de setembre; 746/2013, de 27 de setembre;747/2013, de 27 de 
setembre; 765/2013, d’1 d'octubre; 766/2013, de 2 d'octubre; 767/2013, de 3 
d'octubre; 783/2013, de 4 d'octubre; 803/2013, de 18 d'octubre; i 852/2013, de 4 de 
novembre, d’autorització de formació 

- 715/2013, de 20 de setembre; 753/2013, de 30 de setembre; 784/2013, de 7 
d'octubre; 795/2013, de 16 d'octubre; 812/2013, de 22 d'octubre; i 863/2013, de 8 
de novembre, d’aprovació de relacions de propostes de despesa 

- 716/2013, de 20 de setembre; 733/2013, de 26 de setembre; 754/2013, de 30 de 
setembre; 785/2013, de 8 d'octubre; 796/2013, de 16 d'octubre; 813/2013, de 23 
d'octubre; i 839/2013, de 30 d'octubre, d’aprovació de relacions de factures 

- 717/2013, de 20 de setembre, de modificació del pressupost general d’ingressos i 
despeses 

- 724/2013, de 24 de setembre, d’autorització, disposició i obligació d’una despesa  
- 732/2013, de 25 de setembre, d’atorgament d’ajut d'especialistes any 2013 
- 817/2013, de 25 d'octubre,  d’ajuts d'escolaritat i d'estudis any 2013 
- 734/2013, de 26 de setembre; 735/2013, de 26 de setembre; 801/2013, de 18 

d'octubre i 858/2013, de 4 de novembre, de rescabalament de despeses 
- 744/2013, de 27 de setembre, d’autorització d'una reducció de jornada 
- 745/2013, de 27 de setembre; 802/2013, de 18 d'octubre; i 857/2013, de 4 de 

novembre, d’autorització de compensació d'hores extres 
- 786/2013, de 8 d'octubre, de donar de baixa un dret reconegut d’exercicis 

anteriors 
- 789/2013, de 8 d'octubre, d’aprovació de l'annex a un conveni de pràctiques 
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- 793/2013, de 16 d'octubre; 794/2013, de 16 d'octubre; 821/2013, de 28 d'octubre i 
822/2013, de 28 d'octubre, de justificació i reposició de bes’aprovació i 
autorització de bestretes de caixa fixa 

- 853/2013, de 4 de novembre de, d’aprovació d’un annex d’un contracte de serveis 
- 854/2013, de 4 de novembre, d’ampliació d’una jornada completa 

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

- 714/2013, de 19 de setembre; 746/2013, de 27 de setembre;747/2013, de 27 de 
setembre; 765/2013, d’1 d'octubre; 766/2013, de 2 d'octubre; 767/2013, de 3 d'octubre; 
783/2013, de 4 d'octubre; 803/2013, de 18 d'octubre; i 852/2013, de 4 de novembre, 
d’autorització de formació 

- 715/2013, de 20 de setembre; 753/2013, de 30 de setembre; 784/2013, de 7 d'octubre; 
795/2013, de 16 d'octubre; 812/2013, de 22 d'octubre; i 863/2013, de 8 de novembre, 
d’aprovació de relacions de propostes de despesa 

- 716/2013, de 20 de setembre; 733/2013, de 26 de setembre; 754/2013, de 30 de 
setembre; 785/2013, de 8 d'octubre; 796/2013, de 16 d'octubre; 813/2013, de 23 
d'octubre; i 839/2013, de 30 d'octubre, d’aprovació de relacions de factures 

- 717/2013, de 20 de setembre, de modificació del pressupost general d’ingressos i 
despeses 

- 724/2013, de 24 de setembre, d’autorització, disposició i obligació d’una despesa  
- 732/2013, de 25 de setembre, d’atorgament d’ajut d'especialistes any 2013 
- 817/2013, de 25 d'octubre,  d’ajuts d'escolaritat i d'estudis any 2013 
- 734/2013, de 26 de setembre; 735/2013, de 26 de setembre; 801/2013, de 18 d'octubre 

i 858/2013, de 4 de novembre, de rescabalament de despeses 
- 744/2013, de 27 de setembre, d’autorització d'una reducció de jornada 
- 745/2013, de 27 de setembre; 802/2013, de 18 d'octubre; i 857/2013, de 4 de 

novembre, d’autorització de compensació d'hores extres 
- 786/2013, de 8 d'octubre, de donar de baixa un dret reconegut d’exercicis anteriors 
- 789/2013, de 8 d'octubre, d’aprovació de l'annex a un conveni de pràctiques 
- 793/2013, de 16 d'octubre; 794/2013, de 16 d'octubre; 821/2013, de 28 d'octubre i 

822/2013, de 28 d'octubre, de justificació i reposició de bes’aprovació i autorització de 
bestretes de caixa fixa 

- 853/2013, de 4 de novembre de, d’aprovació d’un annex d’un contracte de serveis 
- 854/2013, de 4 de novembre, d’ampliació d’una jornada completa 

 
 

31. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost general d'ingressos i 
despeses de l’any 2013. 

 
El Ple pren coneixement de l’estat d'execució del pressupost general d'ingressos i 
despeses de l’any 2013 pel segon quadrimestre, d’acord amb el que segueix: 
 
Liquidació de despeses – pressupost exercici corrent 2014 
(orgànica/programa/econòmica) 
 

Econ. Descripció Inicials Modific, Definitius 
Despeses 
compromeses 

Obligacions 
reconegude
s netes 

Pagaments 
Obligacions 
pendents 
pagament 

Romanents 
de crèdit 

1 DESPESES DE PERSONAL. 2.978.266,98 191.717,34 3.169.984,32 3.135.409,88 2.054.070,26 2.053.920,26 150,00 1.115.914,06 

2 
DESPESES CORRENTS EN 
BÉNS I SERVEIS. 

5.537.178,20 496.515,60 6.033.693,80 4.010.228,85 3.202.131,40 3.166.689,06 35.442,34 2.831.562,40 

3 DESPESES FINANCERES. 42.600,00 23.000,00 65.600,00 14.139,20 14.139,20 14.139,20 0,00 51.460,80 

4 
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS. 

5.330.323,10 1.371.017,68 6.701.340,78 1.978.665,54 1.975.431,54 796.884,24 1.178.547,30 4.725.909,24 

6 INVERSIONS REALS. 126.420,54 68.216,55 194.637,09 127.186,14 38.031,20 38.031,20 0,00 156.605,89 

7 
TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL. 

1.000,00 2.377.920,56 2.378.920,56 2.359.174,31 2.359.174,31 69.695,16 2.289.479,15 19.746,25 

8 ACTIUS FINANCERS. 20.000,00 0,00 20.000,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 13.800,00 

  14.035.788,82 4.528.387,73 18.564.176,55 11.631.003,92 9.649.177,91 6.145.559,12 3.503.618,79 8.914.998,64 
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Liquidació d’ingressos – pressupost exercici corrent 2014 
(orgànica/programa/econòmica) 
 

Econ. Descripció Previsions 
inicials 

Modificacions Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Drets 
anul.lats 

Drets 
cancel.lats 

Drets 
reconeguts 
nets 

Recaptació 
neta 

Drets 
pendents 
de 
cobrament 

Excés / 
defecte 
previsió 

3 Taxes, preus 
públics i altres 
ingressos. 

365.672,48  0,00  365.672,48  241.805,39  0,00  0,00  241.805,39  196.719,79  45.085,60  -123.867,09  

4 Transferències 
corrents. 

13.502.845,80  1.091.524,19  14.594.369,99  6.128.386,19  0,00  0,00  6.128.386,19  2.144.835,24  3.983.550,95  -
8.465.983,80  

5 Ingressos 
patrimonials. 

20.000,00  0,00  20.000,00  7.763,57  0,00  0,00  7.763,57  7.763,57  0,00  -12.236,43  

7 Transferències 
de capital. 

127.270,54  2.377.920,56  2.505.191,10  2.372.253,92  3.417,70  0,00  2.368.836,22  192.642,69  2.176.193,53  -136.354,88  

8 Actius 
financers. 

20.000,00  1.058.942,98  1.078.942,98  5.000,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00  -
1.073.942,98  

  14.035.788,82  4.528.387,73  18.564.176,55  8.755.209,07  3.417,70  0,00  8.751.791,37  2.541.961,29  6.209.830,08  -
9.812.385,18  

 
 
El senyor Francesc Aragón Sánchez diu que bàsicament, tal i com havíem regulat a 
les bases d’execució, i com en els darrers trimestres, es dóna la informació 
corresponent desglossada per capítols, de forma més sintètica, per suposat, de 
l’execució fins el 30 de setembre del pressupost del Consell Comarcal. D’acord amb 
les bases, això era la documentació que s’havia de donar, a l’expedient, si algun grup 
ho creu oportú pot veure la informació completa per partides i desglossada per a tots 
els funcionaris. 

 
 

32. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que 
preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials. (3r trimestre 2013) 

 
El senyor Francesc Aragón Sánchez diu que, de la mateixa manera que en altres 
trimestres, donem compte de les factures de les que durant el tercer trimestre de 
l’exercici se n’ha efectuat el pagament i de les factures que queden per pagar a final 
del trimestre. En principi, la devolució continua sent el mateix signe dels darrers 
trimestres, penso que a l’últim ple vam donar el segon trimestre, i en principi, de les 
dades hi ha poca variació que comentar, i el que comentàvem a la última sessió, el 
tema que es dona aquí és la informació del segon període dels 30 dies a partir de 
l’aprovació de les factures corresponents. 
 
L’informe és el que consta a continuació: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 10 d’octubre de 2013, la senyora Carme Torrabadella i Vilaseca, tresorera, i el 

senyor Francesc Aragón i Sánchez, interventor, van emetre l’informe següent: 
 
“Introducció i marc legal. 

 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), determina 
en el seu article quart l'obligatorietat de les Corporacions locals d'elaboració i remissió al Ministeri 
d'Economia i Hisenda d'un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local. 
 
Els Tresorers o Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions de l’entitat local, que inclourà 
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necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en què s'estigui incomplint el 
termini. 
 
Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, l'informe s'ha 
de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el seu àmbit 
territorial, als de les Comunitats autònomes que, d'acord amb els seus respectius estatuts 
d'autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden 
igualment requerir la remissió dels esmentats informes. 
 
No obstant això, també preveu altres obligacions complementàries; la primera de les quals és la 
creació d'un registre de factures en les organitzacions locals, que estarà sota la supervisió de la 
Intervenció comarcal; al Consell Comarcal del Vallès Oriental històricament no s’havia acomplert amb 
aquest requisit ja que les factures eren registrades únicament al registre general del Consell. Serà 
arran d’aquesta norma que en el mes de maig del 2011 aquesta Corporació va endegar el 
funcionament normal d’aquest registre, sense que, a part de la factura pendent en el compte 413 
actualment, s’entengui que existeix cap altra factura d’antiguitat superior al mes de maig del 2011. 
 
Pel que respecta a  l'obligació establerta a l'article cinquè apartat 3 de la Llei 15/2010,de 5 de juliol, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en la que exigeix una comunicació als 
departaments per part d'Intervenció de les factures o documents corresponents no tramitats en un 
termini d'un mes des de la tramesa als departaments des del registre; no s'està complint per falta de 
personal a la Intervenció comarcal. 
 
L’òrgan de l'entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l'informe 
trimestral, una relació de les factures o documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut 
més de tres mesos des de la seva anotació en el registre d’entrada i no s’hagin tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan gestor 
l'absència de tramitació dels mateixos. 
 
La informació així obtinguda podrà ser utilitzada per les administracions receptores per l'elaboració 
d'un informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les Administracions Públiques.  
 
Aquesta normativa encara aplicable s’ha vist modificada de forma considerable per l’aprovació del 
Reial decret legislatiu 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul 
al creixement i de la creació d’ocupació, que preveu en la seva disposició final sexta una modificació 
de la Llei de contractes del Sector públic complexa en la seva redacció i que tindrà com a resultat 
l’existència de dos terminis de control, a diferència de l’únic i concret període anterior.  
 
Aquesta normativa, d’acord amb la Disposició final número dotze, era vigent el dia següent a la seva 
publicació en el «Boletín Oficial del Estado», que va succeir el proppassat dia 23 de febrer de 2013. 
Es reprodueix el text de la modificació per a la seva comprensió: 
 
Disposición final sexta. Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Uno. El apartado 4 del artículo 216 queda redactado como sigue: 
«4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el 
contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de 
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las 
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a 
la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la 
fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya 
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.» 
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Informe. 

 
Període de pagament 
 
Pel que fa al pagament, al Consell Comarcal del Vallès Oriental se li aplica el període de pagament 
establert amb caràcter general en la llei de lluita contra la morositat. El període legal de pagament es 
correspon amb 30 dies, quan el període legal de pagament a partir del dia 1 de gener de 2013. Tal 
com explicàvem a l’apartat anterior però aquest període s’estableix amb claredat a partir de 
l’aprovació de la corresponent factura, però no està clar si cal controlar i com tenir en compte el 
període previ a l’aprovació des del lliurament del servei o subministrament.  
 
Operacions excloses 
 
Queden fora de l'àmbit de la Llei les operacions que no estiguin basades en una relació comercial, 
com ara les que són conseqüència de la relació estatutària i de personal. 
 
Destinataris 
 
El destinatari ha de ser una empresa, quedant, per tant, excloses les que es produeixen entre el 
Consell i altres administracions, com els Ajuntaments membres i la Generalitat. 
 
Contingut de les dades 
 
El present informe hauria de considerar la totalitat de pagaments realitzats en cada trimestre natural, i 
la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de pagament. Aquest informe s’ha 
expedit amb la informació extreta del programa informàtic de comptabilitat del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental de data 19 d’abril de 2013, sense que s’hagi comprovat amb posterioritat si les dades 
corresponen amb el càlcul actual del sistema. 
 
La pàgina web del Ministerio de economia y hacienda ha publicat una guia per a l’elaboració dels 
informes que les entitats locals cal que remetin al Ministeri en compliment de l’article  esmentat de la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials; d’aquesta forma en 
aquest informe s’estableix el contingut exacte i el mètode per al càlcul dels conceptes establert al 
llarg del present informe. 
 
No obstant aquest pàgina web no ha modificat encara la seva estructura per encabir la reforma que 
significa el Reial Decret Legislatiu 4/2013, per aquest motiu serà impossible enviar la informació 
actual del càlcul de la morositat per a les administracions públiques, però també és cert que el 
programa informàtic no recull la comprovació d’aquest període i el seu càlcul. Per aquest motiu ens 
limitarem a establir el període corresponent des de l’aprovació de la factura fins al pagament, sense 
tenir en compte per impossibilitat tècnica i per esdevenir innecessari al no poder introduir la 
informació en el format aprovat per part del Ministerio el període entre la prestació del servei o 
subministrament i la seva aprovació.  
 
Per altra banda per Resolució ECO/1406/2012, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de 
l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens 
locals, del Director General de Política financera, assegurances i tresor estableix una altra lectura, 
diferent en alguns aspectes a la realitzada des del Ministeri, del contingut de l’informe, el qual també 
s’adjuntarà al present informe. Aquesta resolució establia també la necessitat de comunicar al 
Departament d’Economia i Coneixement el mes posterior a cada trimestre natural l’informe d’acord 
amb la forma establerta. De la mateixa manera l’informe s’elabora amb les dades corresponents al 
període entre l’aprovació de la factura i el pagament. 
 
Termini d’aplicació 
 
El Consell Comarcal podrà realitzar els informes referits a partir de la data d’inici d’activitat del mòdul 
de comptabilitat de registre de factures, en aquest sentit és necessari entendre que la informació que 
es subministrarà no comptarà amb possibles factures que anotades al Registre general no s’hagin 
inclòs al registre de comptabilitat. 
 
També és important manifestar que el programa de comptabilitat que el Consell Comarcal posseeix té 
la capacitat suficient per a donar les dades d’acord amb els peticions realitzades per part del 
Ministerio directament mitjançant la petició de l’informe corresponent, malgrat que d’una primera 
lectura del text normatiu(Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
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comercials (LLCM) difícilment es podia presumir la concreció que finalment s’ha donat de la 
informació que calia contemplar per part del Ministerio. No s’ha pogut comprovar els càlculs realitzats 
per part del programari de comptabilitat ja que en el detall no efectua els sumatoris que expliquem 
més endavant, però si s’ha conegut de manera fiable que no pot controlar el període entre el moment 
de la prestació del servei o subministrament i el moment de l’aprovació d’aquest. 
 
En relació a la informació sol·licitada per la Direcció General s’extreu directament de les dades 
anteriors. 

 
 

Per realitzar aquest informe s’han pres les dades de les factures pagades durant el trimestre de 
referència per part del Consell Comarcal que s’han comptabilitzat pel registre de factures del 
programa de comptabilitat. 
 
Així doncs, durant el tercer trimestre de l’exercici 2013 el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comptabilitzat un nombre de  362 pagaments de factures registrades per comptabilitat. 

 
Aquests pagaments es troben diferenciats d’acord amb la circular del Ministerio, en les classificacions 
sense import se suposa que no existeixen despeses i no apareixen reflectides. 
 
El període mig de pagament es situa en 14 dies, presentant un període mig de pagament excedit 
de 16 dies : 

 

PMP = 
≈ 15.204.254,94 €*d 

= 14 d 

1.086.018,21 € 
 

PMPE = 
≈ 31.276,32 €*d 

= 16 d 

1.954,77 € 
 
El nombre total de pagaments que s’han realitzat en el trimestre dins el termini legal establert de 30 
dies són 360, d’import total de 1.084.063,44 €, representant un 99,82% del total de l’import de 

pagaments.  
 
La resta de pagaments, 2, s’han realitzat fora del termini legal establert, d’import total de 1.954,77 
€, representant un 0,18% del total. 

 
A partir d’aquests imports base que apareixen en el llistat de l’informe realitzat per part del programa 
informàtic de comptabilitat podem deduir els imports del sumatori dels imports de les factures 
pagades, total i excedit, pels dies que s’han pagat i pels dies que s’han pagat fora de termini, 
respectivament. 
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D’acord amb les indicacions de la Direcció General de Política financera, assegurances i tresor, 
establertes a la resolució ECO/1406/2012, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de 
l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens 
locals, les dades dels pagaments del tercer trimestre de l’exercici són: 
 

 Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 360 1.084.063 99,82 

Resta de pagaments 2 1.955 0,18 

Pagaments totals dins del trimestre 362 1.086.018 100,00  

Obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini legal 
a la data de tancament del trimestre natural 1 260   

 

Factures pendents de pagament a data 30/09/2013 

 

 
 
Per realitzar aquest informe s’han pres les dades de les factures pendents de pagament a la data de 
finalització del trimestre de referència del Consell Comarcal, que s’han comptabilitzat pel registre de 
factures del programa de comptabilitat.  
 
Així doncs, durant el segon trimestre de l’exercici 2013 el consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comptabilitzat un nombre de 19 factures pendents de pagament pel registre de factures al final del 

període.  
 
Aquests pagaments pendents es troben diferenciats d’acord amb la circular del Ministerio, en les 
classificacions sense import se suposa que no existeixen despeses i no apareixen reflectides. 
 
El període mig del pendent de pagament es situa en 10 dies, presentant un període mig de 
pendent de pagament excedit de 43 dies : 

 

PMPP = 
≈ 613.274,80 €*d 

= 10 d 61.327,48 € 
 

 

PMPPE = 
                   11.180 €*d 

= 43 d 

260 € 
 
El nombre total de factures pendents de pagament a final del trimestre que es troben dins el 
termini legal establert de 30 dies són 18, d’import total de  61.067,48 €, representant un 99,58% del 

total del pendent de pagament.  
 
La resta de factures pendents de pagament a final del trimestre, 1 es troben fora del termini legal 
establert, d’import total de 260,00 €, representant un 0,42% del total de l’import de les factures 

pendents de pagament al final del període. 
 

Interessos de demora pagats en el trimestre  
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El Consell Comarcal del Vallès Oriental no ha satisfet i/o pagat cap import en concepte d’interessos 
de demora pel període excedit entre el dia de pagament i el dia legalment establert. 
 

Factures/documents/operacions a final de trimestre amb mes de 90 dies des de la seva anotació en 
el registre  

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental no contempla durant el primer trimestre cap 
operació/document justificatiu/factura a final del trimestre amb mes de 90 dies des de la seva 
anotació en el registre sense haver iniciat la seva tramitació.” 

 

 
2. El 22 d’octubre de 2013, el president mitjançant Decret 130/2013, va ordenar al 

senyor al senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental que tramiti l’informe 
trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials del 
tercer trimestre de l’any 2013, emès per la tresorera i l’interventor de 10 d’octubre 
de 2013 i que la informació pressupostària, comptable i financera relativa a aquest 
ens, que consta a l’informe compta amb el vist i plau de l’interventor. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 

29 de desembre, pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, estableix que els tresorers o, en el seu defecte, interventors 
de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos en la Llei per el pagament de les obligacions de 
cada entitat local, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les 
obligacions pendents en les que s’estigui incomplint. 
 

2. L’article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, estableix que sense perjudici de la seva possible 
presentació i debat en el Ple de la corporació local, aquest informe haurà de 
remetre’s, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri de Economia i Hisenda i, 
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, amb 
arreglament als seus respectius estatuts d’autonomia, tinguin atribuïda la tutela 
financera de les entitats locals. Aquests òrgans podran igualment requerir la 
remissió dels esmentats informes. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment 
dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials del tercer trimestre de l’any 2013, emès per la 
tresorera i l’interventor de 10 d’octubre de 2013.” 
 

 
33. Donar de baixa diversos preus públics. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de novembre, que és el que 
segueix: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Les comarques poden establir preus públics, de conformitat amb allò que es 

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

2. El 23 de setembre de 2013, la senyora Josefa Recio i Corral, cap de l’Àrea de 
Serveis Personals, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
1. El 27 de desembre de 2001, la Comissió de Govern del Consell Comarcal va aprovar 

l’ordenança reguladora de preus públics número 2/2002, per a la venda del disc 
compacte Cançons de Tardor. La tarifa es va fixar en sis amb zero un (6,01 €) IVA 
inclòs. 
 

2. El 23 de gener de 2002, la Comissió de Govern del Consell Comarcal va aprovar 
l’ordenança reguladora de preus públics número 3/2002, per a l’estada a la Conreria 
dels participants a la Jove Orquestra i Cor d’Escoles de Música del Vallès Oriental.  
El 19 de desembre de 2003, el Ple del Consell Comarcal va aprovar modificar    
l’ordenança fiscal número 3/2002  per l’ordenança reguladora de preus públics 1/2004 
per a l’estada a la Conreria dels participants a la Jove Orquestra i Cor d’Escoles de 
Música del Vallès Oriental. 
El 14 de febrer de 2007, el Ple del Consell Comarcal va aprovar modificar l’ordenança 
reguladora de preus públics, per a l’estada a la Conreria dels participants a la Jove 
Orquestra i Cor d’Escoles de Música del Vallès Oriental. 
 

3. El 24 d’abril de 2002, la Comissió de Govern del Consell Comarcal va aprovar 
l’ordenança reguladora del preu públic número 4/2002, per a la venda del CD 
“Músiques d’arreu del món”. La tarifa es va fixar en deu euros (10 €) IVA inclòs. 
 

4. El 5 de març de 2003, la Comissió de Govern del Consell Comarcal va aprovar 
l’ordenança reguladora del preu públic número 1/2003 per a la venda del disc compacte 
“Cançons a la fresca”. La tarifa es va fixar en deu euros (10 €) IVA inclòs 

 
5. El 2 de desembre de 2004, el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’ordenança 

reguladora del preu públic per a la distribució del disc compacte “Cançons per la Pau 
II”. La tarifa es va fixar en deu euros (10 €) IVA inclòs. 

 
6. El 19 d’octubre de 2005, el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’ordenança reguladora 

del preu públic per a la venda del disc compacte “Cançons d’arreu del món”. La tarifa 
es va fixar en deu euros (10 €) IVA inclòs. 

 
7. El 22 de novembre de 2006, el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’ordenança 

reguladora del preu públic per a la venda del disc compacte “Cançons d’arreu del Món 
2”. La tarifa es va fixar en deu euros (10 €) IVA inclòs. 
 

8. El 18 de juny de 2008, el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’ordenança reguladora 
del preu públic per a la venda del disc compacte “Nadales”. La tarifa es va fixar en deu 
euros (10 €) IVA inclòs. 
 

9. Actualment, ja no queden existències del diferents materials editats ni es duen a terme 
les estades a la Conreria dels participants a la Jove Orquestra i Cor d’Escoles de 
Música del Vallès Oriental.  

 
Per tant, PROPOSO: 
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Que es pot procedir a donar de baixa els preus públics corresponents.” 

 
3. El 30 d’octubre 2013, la senyora Esther Garcia i Garcia, cap de l’Àrea de 

Desenvolupament Local, ha emès l’informe següent: 
 

“ 
1. El 18 de febrer de 2009 el Ple va aprovar provisionalment establir l’ordenança 

reguladora del preu públic per a l’entrada i visita guiada a l’exposició “The Chequered 
Flag. La força de l’automobilisme”. Transcorreguts els 30 dies d’informació pública 
sense que s’haguessin formulat al·legacions ni reclamacions, aquestes van quedar 
aprovades definitivament. 

 
2. Actualment, ja no es duen a terme visites a l’exposició.  
 
Per tant, PROPOSO: 
 
Que es pot procedir a donar de baixa els preus públics corresponents.” 

 
4. El 13 de novembre 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. Els articles 41 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –en endavant, TRLHL-, i 
l’article 39 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre –en endavant, TRLOC- habiliten a 
les comarques per establir i exigir preus públics per la prestació de serveis o la 
realització d’activitats competència de l’entitat local. 

 
2. L’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals –en endavant, ROAS-, pel 
que fa al contingut i al procediment d’elaboració de les ordenances. 

 
3. L’article 47.1 del TRLHL disposa que l’establiment o la modificació dels preus 

públics correspondrà al Ple de la Corporació, d’acord amb l’article 23.2b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

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

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

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi donar de baixa els preus públics següents: 
 
- Ordenança reguladora per a la venda del disc compacte Cançons de Tardor 
- Ordenança reguladora per a l'estada a la Conreria dels participants a la jove 

orquestra cor d'escoles de música del Vallès Oriental 
- Ordenança reguladora per a la venda del disc compacte Músiques d'arreu del món 
- Ordenança reguladora per a la venda del disc compacte Cançons a la fresca 
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- Ordenança reguladora per a la prestació del servei d'edició d'un disc compacte de 
Cançons per la Pau II 

- Ordenança reguladora per a la prestació del servei d'edició d'un disc compacte de 
Cançons arreu del món 

- Ordenança reguladora per a la prestació del servei d'edició d'un disc compacte de 
Cançons arreu del món 2 

- Ordenança reguladora per a la venda el disc compacte Nadales 
- Ordenança reguladora per a l'entrada a l'exposició The Chequered Flag. La força 

de l'automobilisme” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
El president diu que, abans de continuar, dir que les ordenances fiscals i preus públics 
es van passar i discutir al Consell d’Alcaldes i van passar la seva aprovació. 
 

 
34. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de la taxa per 

a les actuacions d’avaluació ambiental. 
 

Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de novembre de 2013, que 
és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Les comarques poden establir taxes, de conformitat amb allò que es preveu en les 

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

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

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

 
3. El 17 de novembre de 2010, el Ple del Consell Comarcal va aprovar 

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

 
4. Per a l’any 2014, s’escau la proposta de revisió de les ordenances fiscals amb la 

variació de l’índex de preus del consum. Prenent com a referència la variació 
interanual de setembre de 2012 fins setembre de 2013 a Espanya, l’increment de 
l’IPC és del 0,3%. 

 
5. El 6 de novembre de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 

Ambient i Territori ha emès l’informe següent: 
 
“El Consell Comarcal té establert el servei d’avaluació ambiental d’activitats d’acord amb la 
normativa reguladora de la intervenció ambiental d’activitats (Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; Llei 3/1998, del 27 de febrer, 
de la intervenció integral de l’Administració ambiental, en la mesura que segueixi essent 
d’aplicació transitòriament; Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de 
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les activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998; així com llurs reglaments 
i l’altra normativa que les desenvolupa). 
 
En aquest sentit, la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental és l’òrgan ambiental del 
Consell Comarcal que s’encarrega d’emetre els informes i avaluacions ambientals relatius a 
la tramitació de les llicències ambientals.  
 
Actualment el Consell Comarcal té aprovada l’Ordenança fiscal núm. 1/2013, reguladora de 
la taxa d’avaluació ambiental (BOP de 5 de febrer de 2013), el fet imposable de la qual és 
l’activitat administrativa desenvolupada pel Consell Comarcal amb motiu de la tramitació, a 
instància de part, dels expedients d’avaluació ambiental de competència del Consell 
Comarcal. 
 
Per a l’any 2014, s’escau la revisió d’aquesta taxa d'acord amb la variació de l'índex de 
preus de consum (IPC). Prenent com a referència la variació interanual fins al setembre de 
2013 a Espanya, resulta que l'increment de l'IPC ha estat del 0,3%. 
 
En conseqüència, es proposa revisar la taxa per a les activitats d’avaluació ambiental per al 
2014 introduint en la taxa vigent les modificacions següents: 
 
1. Tram fix 
 
Tram fix de la taxa per cada sol·licitud: 278,47 euros 
 
2. Tram variable 

 

Tipus d’activitat 
Cost unitari 

(euros/unitat) 

Instal·lacions del ram de l'energia, radiocomunicació o dipòsits de residus 780,51 euros 

Establiments recreatius 0,62 €/m
2
 

Camps de golf, càmpings i similars 195,13 €/ha 

Distribució o venda de carburants 7,81 €/m
3
 

Activitats ramaderes 4,46 €/URP 

Establiments industrials o tallers de reparació 0,28 €/m
2
 

Establiments hotelers 0,05 €/m
2
 

Establiments sanitaris 0,08 €/m
2
 

Resta d'establiments 0,17 €/m
2
 

“ 
6. El 13 de novembre de 2013, el Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental ha informat 

favorablement l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de la taxa d’avaluació 
ambiental. 

 
7. El 13 de novembre 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. Els articles 89 i 90 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les 

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

2. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –en endavant, TRLHL-, i 
l’article 39 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
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pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre –en endavant, TRLOC- habiliten a 
les comarques per establir i exigir taxes per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic local, així com per la realització d’activitats 
administratives de competència local que facin referència, afectin o beneficiïn 
d’una forma particular als subjectes passius. 

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

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

 
4. L’article 25 del TRLHL estableix que no resultarà precís acompanyar l’informe 

tècnic-econòmic en els acords d’establiment de taxes per a la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic, o per a finançar total o parcialment els 
nous serveis quan es tracti de l’adopció d’acords motivats per revaloritzacions o 
actualitzacions de caràcter general ni en els supòsits de disminució de l’import de 
les taxes, lleva en el cas de reducció substancial del cost del servei corresponent. 

 
Es considerà que la reducció és substancial quan es preveu que la disminució del 
cost del servei vagi a ser superior al 15 per cent del cost del servei previst en 
l’estudi tècnic-econòmic previ a l’acord d’establiment o de modificació substancial 
immediat anterior. Per a justificar la falta de l’informe tècnic-econòmic, l’òrgan 
gestor de la despesa haurà de deixar constància en l’expedient per a l’adopció de 
l’acord de modificació d’una declaració expressiva del caràcter no substancial de la 
reducció. 

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

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

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

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

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

actuacions d’avaluació ambiental, en l’article 4 en el sentit següent: 
 
On diu: 
 
1. Tram fix 
Tram fix de la taxa per cada sol·licitud: 277,64 euros 
 
2. Tram variable 

Tipus d’activitat 
Cost unitari 
(euros/unitat) 

Instal·lacions del ram de l'energia, radiocomunicació o dipòsits de residus 778,18 euros 

Establiments recreatius 0,62 €/m
2
 

Camps de golf, càmpings i similars 194,55 €/ha 

Distribució o venda de carburants 7,79 €/m
3
 

Activitats ramaderes 4,45 €/URP 
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Establiments industrials o tallers de reparació 0,28 €/m
2
 

Establiments hotelers 0,05 €/m
2
 

Establiments sanitaris 0,08 €/m
2
 

Resta d'establiments 0,17 €/m
2
 

 
Ha de dir: 
 
1. Tram fix 
Tram fix de la taxa per cada sol·licitud: 278,47 euros 
 
2. Tram variable 

 

Tipus d’activitat 
Cost unitari 

(euros/unitat) 

Instal·lacions del ram de l'energia, radiocomunicació o dipòsits de residus 780,51 euros 

Establiments recreatius 0,62 €/m
2
 

Camps de golf, càmpings i similars 195,13 €/ha 

Distribució o venda de carburants 7,81 €/m
3
 

Activitats ramaderes 4,46 €/URP 

Establiments industrials o tallers de reparació 0,28 €/m
2
 

Establiments hotelers 0,05 €/m
2
 

Establiments sanitaris 0,08 €/m
2
 

Resta d'establiments 0,17 €/m
2
 

 
 

2. Aprovar el text refós i l’establiment de la taxa per a les actuacions d’avaluació 
ambiental del Consell Comarcal i aprovar provisionalment llur ordenança fiscal 
reguladora -núm.1-, per a l’any 2014 i següents, amb el redactat següent: 
 
Article 1 
Fonament i naturalesa 

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

 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 
tramitació, a instància de part, dels expedients d’avaluació ambiental competència del Consell 
Comarcal. 
 
A aquests efectes, s’entén tramitada a instància de part, qualsevol documentació administrativa que 
el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no hagi existit sol·licitud 
expressa de l'interessat. 
 
Article 3 
Subjectes passius 

 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques que sol·licitin, provoquin o en 
l'interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti. 
 
Article 4 
Quota tributària 

 
La quota tributària es determina per una quantitat fixa que s'assenyala segons la naturalesa dels 
documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes següents: 
 
1. Tram fix 
Tram fix de la taxa per cada sol·licitud: 278,47 euros 
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2. Tram variable 
 

Tipus d’activitat 
Cost unitari 

(euros/unitat) 

Instal·lacions del ram de l'energia, radiocomunicació o dipòsits de residus 780,51 euros 

Establiments recreatius 0,62 €/m
2
 

Camps de golf, càmpings i similars 195,13 €/ha 

Distribució o venda de carburants 7,81 €/m
3
 

Activitats ramaderes 4,46 €/URP 

Establiments industrials o tallers de reparació 0,28 €/m
2
 

Establiments hotelers 0,05 €/m
2
 

Establiments sanitaris 0,08 €/m
2
 

Resta d'establiments 0,17 €/m
2
 

Regles d’aplicació: 
 Totes les superfícies s’han de calcular com la suma de la superfície total construïda i de la superfície exterior 

utilitzada per l’activitat (inclosos patis, aparcaments, zones de circulació, zones de càrrega i descàrrega, 
carpes, etc.). Quan no s’especifiqui la superfície construïda total, s’estimarà incrementant la superfície útil total 
en un 12%. 

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

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

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

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

 
La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de 
què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació de 
l'acord recaigut. 
 
Article 5 
Acreditament 

 
La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient. 
 
En els casos a què fa referència el paràgraf segon de l’article segon l'acreditament es produeix quan 
s'esdevinguin les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense 
sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu. 
 
Article 6 
Normes de gestió i recaptació 
 

Nascuda l’obligació de tributar, el Consell Comarcal aprovarà la liquidació corresponent, que serà 
notificada a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per tal que en faci la 
recaptació, d’acord amb les regles establertes en el conveni de delegació de competències entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Disposició final 

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

 

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

 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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35. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa 

d’utilització de les instal·lacions. 
 

Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de novembre de 2013, que 
és el que segueix: 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. Les comarques poden establir taxes, de conformitat amb allò que es preveu en les 

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

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

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

 
3. El 17 de novembre de 2010, el Ple del Consell Comarcal va aprovar 

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

4. Per a l’any 2014, s’escau la proposta de revisió de les ordenances fiscals amb la 
variació de l’índex de preus del consum. Prenent com a referència la variació 
interanual de setembre de 2012 fins setembre de 2013 a Espanya, l’increment de 
l’IPC és del 0,3%. 

 
5. El 6 de novembre de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 

Ambient i Territori ha emès l’informe següent: 
 
“El 5 de febrer de 2013 es va publicar al BOPB l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal 
núm. 2/2013, reguladora de la utilització de les instal·lacions del Consell Comarcal. 
 
El fet imposable d’aquesta taxa és la utilització privativa o especial aprofitament del domini 
públic comarcal. D’acord amb l’article 57 del Reglament de patrimoni dels ens locals l’ús 
privatiu és el constituït per l’ocupació directa o immediata d’una part del domini públic, de 
manera que limiti o exclogui la utilització per altres interessats. D’acord el segon punt del 
mateix precepte l’ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini 
públic queda subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina una 
situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb 
dret a indemnització, si procedeix. En el mateix sentit, d’acord amb l’article 218.4 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya l’ús privatiu inherent a la afectació dels béns i el 
que suposa la transformació o la modificació del domini públic queda subjecte a concessió 
administrativa. L’ús privatiu que no suposa transformació ni modificació del domini públic 
queda subjecte a llicència. 
 
Per a l’any 2014, s’escau la revisió d’aquesta taxa d'acord amb la variació de l'índex de 
preus de consum (IPC). Prenent com a referència la variació interanual fins al setembre de 
2013 a Espanya, resulta que l'increment de l'IPC ha estat del 0,3%. 
 
En conseqüència, es proposa la revisió d’aquesta taxa introduint en la taxa vigent les 
modificacions següents: 
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Preu/hora 
(€/h) 

Sense personal ni 
videoprojecció 

Sense personal i 
amb videoprojecció 

Amb personal i 
sense 

videoprojecció 

Amb personal i 
videoprojecció 

Sala gran 24,75 27,35 40,67 40,67 

Sala mitjana 18,16 18,16 34,09 34,09 

Despatxos 17,29 17,29 33,20 33,20 

“ 
 

6. El 13 de novembre de 2013, el Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental ha informat 
favorablement l’ordenança fiscal núm. 2 reguladora de la taxa d’utilització de les 
instal·lacions del Consell Comarcal. 

 
7. El 13 de novembre 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. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

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

d’utilització de les instal·lacions del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en el 
sentit següent: 
 
On diu:  

 

Preu/hora 
(€/h) 

Sense personal ni 
videoprojecció 

Sense personal i 
amb videoprojecció 

Amb personal i 
sense 

Amb personal i 
videoprojecció 
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videoprojecció 

Sala gran 24,68 27,27 40,55 40,55 

Sala mitjana 18,11 18,11 33,99 33,99 

Despatxos 17,24 17,24 33,10 33,10 

 
Ha de dir: 

 

Preu/hora 
(€/h) 

Sense personal ni 
videoprojecció 

Sense personal i 
amb videoprojecció 

Amb personal i 
sense 

videoprojecció 

Amb personal i 
videoprojecció 

Sala gran 24,75 27,35 40,67 40,67 

Sala mitjana 18,16 18,16 34,09 34,09 

Despatxos 17,29 17,29 33,20 33,20 

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

Consell Comarcal del Vallès Oriental i aprovar provisionalment llur ordenança fiscal 
reguladora  núm.2 per a l’any 2014 i següents, amb el redactat següent 

 
Article 1  
Objecte  

 
És objecte de la present Ordenança la imposició de taxes a que hauran de sotmetre’s les activitats, 
ocupacions o instal·lacions que s’efectuïn en immobles (terrenys o edificis) de domini públic propietat 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, sempre que les mateixes no impliquin transformació de les 
propietats comarcals, d’acord amb el que es preveu a l’article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Aquestes activitats, instal·lacions o ocupacions hauran de ser objecte prèviament de l’atorgament de 
la corresponent llicència a que fan referència l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels ens locals i 
l’article 218.4 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, tal com es regula a l’article 3 de la present Ordenança.  
 
La naturalesa de les activitats, instal·lacions i ocupacions que són objecte de la present regulació es 
correspon amb l’enumeració de fets imposables que es conté en l’article següent, enumeració que en 
cap cas té caràcter limitatiu. Aquestes actuacions, instal·lacions o ocupacions poden referir-se tant al 
sòl, com al vol i al subsòl dels immobles de titularitat comarcal.  
 
Article 2  
Fet imposable  
 
El fet imposable de la present taxa consisteix en la utilització privativa o especial aprofitament del 
domini públic comarcal que derivi d’alguna de les activitats, instal·lacions o ocupacions de la següent 
enumeració, que té caràcter merament enunciatiu:  
 
a) Instal·lació, amb estructures fixes i no removibles, de tanques i rètols publicitaris en terrenys 
comarcals, visibles des de carreteres, camins i altres vies públiques, o en edificis, murs o altres 
instal·lacions comarcals.  
 
b) Utilització de terrenys i/o edificis, espais i/o sales per a la realització d’activitats comercials, 
industrials, institucionals o productives: filmació de pel·lícules, fabricacions industrials, estacionament 
de vehicles...  
 
Article 3  

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

que es desenvoluparà l’activitat o ocupació;  
 
- La durada de la vigència de la llicència, assenyalant-se la data d’inici de la validesa de 

l’autorització i regulant-se la possibilitat de pròrrogues de la mateixa;  
 
- La naturalesa de les activitats a realitzar en l’immoble o de les instal·lacions a col·locar-hi;  
 
- La identificació clara de la persona física o jurídica, pública o privada, en favor de la qual s’atorga 

l’autorització i la possibilitat que els pagaments que es derivin de l’atorgament de la llicència, 
siguin efectuats per un tercer.  

 
Aquests paràmetres serviran per definir el elements tributaris de la taxa als efectes del càlcul de la 
quantia de la mateixa, per aplicació de les tarifes corresponents.  
 
Article 4  
Compatibilitat amb l’obtenció d’autoritzacions, permisos o llicències atorgats per altres 
entitats públiques o privades  
 
L’obtenció de la llicència a què fa referència l’article precedent i la subjecció a la taxa objecte de 
regulació en la present Ordenança, no eximeixen a l’interessat de la necessitat d’obtenir els permisos 
i llicències exigits per la normativa aplicable, que hagin de ser atorgats per altres Administracions 
Públiques o per particulars. D’aquests permisos cal citar, entre d’altres: les autoritzacions municipals 
exigides per la normativa mediambiental; les corresponents llicències municipals d’activitats; les 
autoritzacions dels titulars de les vies properes exigides per la Llei de carreteres; el permís dels 
propietaris veïns i dels titulars de drets reals que gravin els immobles en els que s’ha de realitzar 
l’activitat.  
La subjecció de la instal·lació, activitat o ocupació al pagament de la taxa establerta per la present 
Ordenança, no eximeix de la subjecció a altres taxes, impostos o tributs que puguin ser aplicables, 
derivats de la normativa estatal, autonòmica o municipal.  
 
Article 5  
Subjecció a la normativa municipal aplicable  
 

Les activitats i instal·lacions a desenvolupar en els terrenys i/o immobles comarcals a què fa 
referència la present Ordenança s’hauran d’ajustar en tot cas a la normativa sectorial que al respecte 
sigui aplicable en el municipi en el qual es trobi ubicat l’immoble, tant pel que fa a la descripció i 
definició dels elements materials de la mateixa (horaris, dimensions, soroll ...), com pel que fa al 
règim de comunicacions, permisos, autoritzacions o llicències exigits per l’Ajuntament corresponent.  
 
Aquesta subjecció serà aplicable tant pel que fa als elements publicitaris (tanques, cartells, 
cartelleres..) com respecte a la resta d’activitats, especialment les que impliquin utilització i ocupació 
de la via pública.  
 
Als efectes que es doni compliment a aquesta subjecció a la normativa municipal, el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental procedirà a comunicar als ajuntaments corresponents les autoritzacions 
per ocupació, exercici d’activitats o col·locació d’instal·lacions que atorgui sobre immobles de 
titularitat comarcals ubicats en cadascun dels respectius termes municipals.  
 
Article 6  
Deure de conservació  
 
Els beneficiaris de l’autorització per ocupar els immobles propietat del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, amb permís per col·locar en els mateixos elements i instal·lacions tals com tanques 
publicitàries, cartelleres, rètols, barraques o similars, tindran l’obligació de mantenir-los en bon estat, 
essent els únics responsables de la conservació i manteniment dels mateixos, seguint les indicacions 
que a l’efecte puguin rebre dels serveis tècnics municipals o comarcals, als que estan obligats a 
permetre l’accés i facilitar la inspecció de l’immoble comarcal en tot moment. Els beneficiaris de 
l’autorització seran així mateix els únics responsables dels danys que els elements o instal·lacions, 
així com la resta d’activitats per ells executades, puguin causar a tercers, al personal o béns propis 
de l’empresa beneficiària o al personal o béns propis del Consell Comarcal.  
 
Article 7  
Subjectes passius  
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Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques a favor de les quals s’atorgui la 
corresponent llicència d’ocupació, o els que es beneficiïn de l’aprofitament en els casos en que es va 
procedir sense autorització.  
 
En l’atorgament de la llicència, i sempre a petició de l’interessat en favor del qual s’efectuï 
l’atorgament de la mateixa, es podrà assenyalar una altra persona, física o jurídica, com a obligada al 
pagament. Caldrà que aquesta persona accepti expressament, per escrit, la seva condició de 
substitut tributari i es responsabilitzi del pagament de la taxa en les mateixes condicions i termes en 
que hauria de fer-ho el subjecte passiu principal.  
 
Article 8  
Exempcions  

 
Estan exempts del pagament de les taxes regulades en la present Ordenança les Administracions 
Públiques estatal, autonòmica o local, per aplicació de les disposicions de l’article 21.2 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, quan l’aprofitament del domini públic comarcal sigui inherent als serveis públics de 
comunicacions que explotin directament o quan afecti directament la seguretat ciutadana o la defensa 
nacional. En tot cas, fins i tot en aquests supòsits d’exempció de la taxa, caldrà que es tramiti i 
s’obtingui la corresponent autorització a què fa referència el Reglament de Patrimoni dels ens locals.  
 
Article 9  
Convenis de col·laboració  
 
Les entitats públiques o privades que sol·licitin autorització per ocupar el domini públic comarcal amb 
motiu d’activitats, instal·lacions o ocupacions no exemptes que tinguin com objectiu principal la 
satisfacció de l’interès públic, o que estiguin directament vinculades amb iniciatives i projectes 
d’interès comarcal o municipal, podran sol·licitar l’establiment de convenis de col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental als efectes de simplificar el compliment de les obligacions 
materials i formals derivades de la present Ordenança, en aplicació de les previsions de l’article 27.2 
del Text refós de Llei reguladora de les hisendes locals. Correspondrà a la Comissió de Govern del 
Consell l’aprovació dels corresponents convenis de col·laboració.  
 
Article 10  
Quantia de la taxa  
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança és la que correspon en cada cas per aplicació 
de les tarifes següents: 
 

Preu/hora 
(€/h) 

Sense personal ni 
videoprojecció 

Sense personal i 
amb videoprojecció 

Amb personal i 
sense 

videoprojecció 

Amb personal i 
videoprojecció 

Sala gran 24,75 27,35 40,67 40,67 

Sala mitjana 18,16 18,16 34,09 34,09 

Despatxos 17,29 17,29 33,20 33,20 

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

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

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

Meritació de la taxa  
 
La taxa es meritarà en el moment en que s’iniciï l’activitat o ocupació corresponent.  
 
En el cas que l’atorgament de la llicència sigui previ a l’inici de l’activitat o ocupació, en la 
corresponent resolució d’atorgament es fixarà la data corresponent a la meritació de la taxa.  
Quan l’activitat o ocupació s’hagin iniciat sense llicència, correspondrà a la Gerència del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental determinar la data de meritació de la taxa en funció del calendari real 
d’inici de l’activitat o ocupació de l’immoble per l’interessat.  
 
Article 14  
Formes de pagament  
 
El pagament de la taxa s’efectuarà d’acord amb les condicions que es fixin en el document o 
documents que es lliurin a l’efecte a l’interessat en el moment d’atorgament de l’autorització 
d’ocupació de l’immoble o d’inici de l’activitat o instal·lació sol·licitada.  
S’admetran com a mitjans de pagament de la taxa, entre d’altres, els següents:  
 

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

 

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

 

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

 
Article 15  
Període impositiu i calendari de pagaments  
 
1. El període impositiu coincidirà en tot cas amb la durada de l’activitat, instal·lació o ocupació de 
l’immoble, segons quedi determinat en la resolució d’atorgament de la corresponent autorització.  
 
2. Quan l’activitat, instal·lació o ocupació dels immobles comarcals tingui una durada inferior a tres 
mesos, el pagament de la totalitat de la quantia corresponent a la taxa s’efectuarà abans de l’inici del 
fet imposable.  
 
3. Quan l’activitat, instal·lació o ocupació dels immobles comarcals tingui una durada superior a tres 
mesos, el pagament de la taxa s’efectuarà, per qualsevol dels mitjans previstos en l’article anterior, 
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per períodes trimestrals, havent d’efectuar-se els corresponents abonaments dels imports de la taxa 
durant els primers cinc dies d’inici de cadascun dels trimestres.  
 
4. Quan la instal·lació, activitat o ocupació no s’efectués, o quan la mateixa finalitzi abans del període 
previst, en tot cas per causes alienes a l’interessat, es procedirà a retornar l’import de la taxa satisfet 
que correspongui als períodes d’inactivitat que excedeixin dels mesos sencers o trimestres sencers, 
segons el cas, a què fa referència l’article 10 de la present Ordenança.  
 
5. El pagament en període voluntari es realitzarà en el termini màxim de cinc dies naturals des de la 
data que es fixi com a data de meritació de la taxa corresponent a cada període, segons s’indiqui en 
els documents que seran lliurats a l’efecte a l’interessat per la Tresoreria del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. La no recepció de l’esmentat document de pagament no eximeix al subjecte passiu 
de la obligació de satisfer la taxa en el període determinat.  
 
6. Si l’interessat no efectués el pagament en període voluntari, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental podrà procedir a la reclamació de la taxa per via executiva, amb aplicació dels recàrrecs i 
interessos i seguint el procediment regulat a l’efecte al Reglament General de Recaptació.  
 
Disposició transitòria  

 
Les autoritzacions temporals aprovades pels òrgans de govern del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per ocupar terrenys i immobles propietat d’aquesta entitat que han estat atorgades amb 
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança es regiran, fins a la seva extinció, per les 
condicions i normativa vigents en el moment del seu atorgament.  
 
Disposició final. - Entrada en vigor  

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

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

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

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

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

Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de novembre de 2013, que 
és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Les comarques poden establir taxes, de conformitat amb allò que es preveu en les 

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

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

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que les finances 
de les comarques es nodreixen, entre d’altres, per les taxes per a la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
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3. El 17 de novembre de 2010, el Ple del Consell Comarcal va aprovar 

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

 
4. Per a l’any 2014, s’escau la proposta de revisió de les ordenances fiscals amb la 

variació de l’índex de preus del consum. Prenent com a referència la variació 
interanual de setembre de 2012 fins setembre de 2013 a Espanya, l’increment de 
l’IPC és del 0,3%. 
 

5. El 13 de novembre de 2013, el Consell d’Alcaldes ha informat favorablement 
l’ordenança fiscal núm. 3 reguladora de la taxa per a l’expedició de documents 
administratius. 

 
6. El 13 de novembre 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. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

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

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

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

 
3. L’article 25 del TRLHL estableix que no resultarà precís acompanyar l’informe 

tècnic-econòmic en els acords d’establiment de taxes per a la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic, o per a finançar total o parcialment els 
nous serveis quan es tracti de l’adopció d’acords motivats per revaloritzacions o 
actualitzacions de caràcter general ni en els supòsits de disminució de l’import de 
les taxes, lleva en el cas de reducció substancial del cost del servei corresponent. 

 
Es considerà que la reducció és substancial quan es preveu que la disminució del 
cost del servei vagi a ser superior al 15 per cent del cost del servei previst en 
l’estudi tècnic-econòmic previ a l’acord d’establiment o de modificació substancial 
immediat anterior. Per a justificar la falta de l’informe tècnic-econòmic, l’òrgan 
gestor de la despesa haurà de deixar constància en l’expedient per a l’adopció de 
l’acord de modificació d’una declaració expressiva del caràcter no substancial de la 
reducció. 
 

4. L’article 178.1 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’article 14.2.c) i f) del TRLOC, els articles 
63 i 65 del ROAS, i l’article 6.d) del Reglament orgànic del Consell Comarcal, pel 
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que fa a la competència del ple per a l’aprovació inicial i definitiva de les 
ordenances. 
 

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de l’ordenança número 3 reguladora de la taxa per a 

l’expedició de documents administratius, amb el sentit següent: 
 
On diu: 
 
- Certificació de documents o acords comarcals 3,98 € 
- Altres certificacions   7,95 € 
- Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines comarcals 39,77 € 
- La diligència de confrontació de documents:   3,98 € 
- Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli:  
 Fotocòpia A-4 1 cara 0,08 € 
 Fotocòpia A-3 1 cara 0,14 € 
 Fotocòpia A-4 2 cares 0,14 € 
 Fotocòpia A-3 2 cares 0,33 € 
- Per cada contracte administratiu i/o privat 79,54 € 
- Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat 15,92 € 

 
Ha de dir: 
 
- Certificació de documents o acords comarcals 3,99 € 
- Altres certificacions   7,97 € 
- Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines comarcals 39,88 € 
- La diligència de confrontació de documents:   3,99 € 
- Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli:  
 Fotocòpia A-4 1 cara 0,08 € 
 Fotocòpia A-3 1 cara 0,14 € 
 Fotocòpia A-4 2 cares 0,14 € 
 Fotocòpia A-3 2 cares 0,33 € 
- Per cada contracte administratiu i/o privat 79,78 € 
- Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat 15,97 € 

 
2. Aprovar el text refós i l’establiment de la taxa per a l’expedició de documents 

administratius i aprovar provisionalment llur ordenança fiscal reguladora –núm. 3-, 
per a l’any 2014, amb el redactat següent: 
 
Article 1r  
Fonament i naturalesa  

 
En ús de les facultats concedides per l’article 39 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i a l’empara del previst 
als articles 152.1 i 20.4.a) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 
a 19 d’aquest text legal, el Consell Comarcal estableix la taxa per expedició de document 
administratiu, que es regirà per la present Ordenança.  
 
Article 2n  
Fet imposable  
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1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 
tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d’expedients de què 
entengui l’administració o les autoritats comarcals.  
 
2. A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa 
que el particular i Ajuntaments de la comarca hagin provocat o que redundin en el seu benefici, 
encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l’interessat.  
 
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals no 
estarà sotmesa a aquesta taxa.  
 
Article 3r  
Subjectes passius  

 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix 
els article 35 i 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària  que sol·licitin, provoquin o 
en l’interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.  
 
Article 4t  
Responsables  

 
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades en la Llei General 
Tributària.  
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.  
 
Article 5è  
Beneficis fiscals  

 
1. Gaudiran d’exempció aquells contribuents inscrits en el Padró de la Beneficència com a pobres de 
solemnitat, o que hagin obtingut el benefici judicial de pobresa.  
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.  
 
Article 6è  
Quota tributària  

 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa 
dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes següents: 
 
- Certificació de documents o acords comarcals 3,99 € 
- Altres certificacions   7,97 € 
- Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines comarcals 39,88 € 
- La diligència de confrontació de documents:   3,99 € 
- Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli:  
 Fotocòpia A-4 1 cara 0,08 € 
 Fotocòpia A-3 1 cara 0,14 € 
 Fotocòpia A-4 2 cares 0,14 € 
 Fotocòpia A-3 2 cares 0,33 € 
- Per cada contracte administratiu i/o privat 79,78 € 
- Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat 15,97 € 
 
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient 
de què es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació a 
l’interessat de l’acord recaigut. 
 
Article 7è  
Acreditament  

 
1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es 
realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.  
 
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l’article 2n., l’acreditament es produeix quan 
s’esdevinguin les circumstàncies que originin l’actuació comarcal d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense 
sol·licitud prèvia de l’interessat, però que redundi en benefici seu.  
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Article 8è  
Règim de declaració i d’ingrés  

 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant el procediment del segell comarcal adherit a 
l’escrit de sol·licitud o de tramitació del document o l’expedient. El segell pot ésser substituït per la 
impressió mecànica de la taxa.  
 
2. L’ingrés es farà a la Tresoreria comarcal.  
 
3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei de Règim Jurídic i del 
Procediment Administratiu Comú, que no arribin degudament reintegrats, s’admetran provisionalment 
però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l’interessat, 
perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l’advertiment que, passat 
aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.  
 
Article 9è  
Infraccions i sancions  

 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen la Llei General Tributària.  
 
Disposició final  

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

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

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

 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

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

Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de novembre de 2013, que 
és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Les comarques poden establir taxes, de conformitat amb allò que es preveu en les 

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

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

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que les finances 
de les comarques es nodreixen, entre d’altres, per les taxes per a la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
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3. El 17 de novembre de 2010, el Ple del Consell Comarcal va aprovar 
provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la tramitació de les 
proves selectives, número 4, que esdevingué definitiva en no haver-s’hi presentat 
reclamacions després del període d’exposició al públic. L’ordenança fou publicada 
íntegrament en el BOP d’11 de gener de 2011. 

 
4. Per a l’any 2014, s’escau la proposta de revisió de les ordenances fiscals amb la 

variació de l’índex de preus del consum. Prenent com a referència la variació 
interanual de setembre de 2012 fins setembre de 2013 a Espanya, l’increment de 
l’IPC és del 0,3%. I al mateix temps, es considera oportú aplicar un criteri genèric 
de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les, d’acord amb l’article 
24.4 del TRLHL. 

 
5. El 13 de novembre de 2013, el Consell d’Alcaldes ha informat favorablement 

l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de la taxa per a la tramitació de les proves 
selectives. 

 
6. El 13 de novembre 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. Els articles 20 i 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

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

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

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

 
3. L’article 25 del TRLHL estableix que no resultarà precís acompanyar l’informe 

tècnic-econòmic en els acords d’establiment de taxes per a la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic, o per a finançar total o parcialment els 
nous serveis quan es tracti de l’adopció d’acords motivats per revaloritzacions o 
actualitzacions de caràcter general ni en els supòsits de disminució de l’import de 
les taxes, lleva en el cas de reducció substancial del cost del servei corresponent. 

 
Es considerà que la reducció és substancial quan es preveu que la disminució del 
cost del servei vagi a ser superior al 15 per cent del cost del servei previst en 
l’estudi tècnic-econòmic previ a l’acord d’establiment o de modificació substancial 
immediat anterior. Per a justificar la falta de l’informe tècnic-econòmic, l’òrgan 
gestor de la despesa haurà de deixar constància en l’expedient per a l’adopció de 
l’acord de modificació d’una declaració expressiva del caràcter no substancial de la 
reducció. 
 

4. L’article 178.1 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’article 14.2.c) i f) del TRLOC, els articles 
63 i 65 del ROAS, i l’article 6.d) del Reglament orgànic del Consell Comarcal, pel 
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que fa a la competència del ple per a l’aprovació inicial i definitiva de les 
ordenances. 

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal número 4 reguladora de la taxa- per a 

la tramitació de les proves selectives, amb el sentit següent: 
 
1.1 Modificar l’article 4 Quota tributària 

On diu: 
 
- Grup A – subgrups A1 i A2: 31,56 € 
- Grup B:  18,09 € 
- Grup C – subgrups C1 i C2:  13,51 € 
- Altres agrupacions professionals:   9,06 € 

 
Ha de dir: 
 
- Grup A – subgrups A1 i A2: 31,65 € 
- Grup B:  18,15 € 
- Grup C – subgrups C1 i C2:  13,55 € 
- Altres agrupacions professionals:   9,09 € 

 
1.2 Incorporar un nou article: 

 
Article 5è. Exempció 
 
Queden exempts parcialment del pagament els/les subjectes passius que es trobin en situació 
legal d'atur sense prestació sempre que ho acreditin documentalment, mitjançant la presentació 
d’un certificat emès per l’OTG en el període de, com a màxim, un mes previ a la data de 
presentació de la documentació. L’exempció és el 50% de la quota tributària. 

 
2. Aprovar el text refós i l’establiment de la taxa per a la tramitació de les proves 

selectives i aprovar provisionalment llur ordenança fiscal reguladora –núm.4-, per a 
l’any 2014, amb el redactat següent: 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 152.1 i 20.4.a) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, el Consell Comarcal imposa la taxa, que es regirà 
per aquesta Ordenança. 
 
Article 2n. Fet imposable 

El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 
tramitació per a les proves selectives del Consell Comarcal. 
 
Article 3r. Subjectes passius 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques que sol·licitin, l’admissió als 
processos selectius del Consell Comarcal. 
 
Article 4t. Quota tributària 

La quota tributària es determina per una quantitat fixa que s'assenyala segons el grup al qual 
pertanyin les proves selectives, d'acord amb les tarifes següents: 
 



131 

- Grup A – subgrups A1 i A2: 31,65 € 
- Grup B:  18,15 € 
- Grup C – subgrups C1 i C2:  13,55 € 
- Altres agrupacions professionals:   9,09 € 
 
Article 5è. Exempció 

Queden exempts parcialment del pagament els/les subjectes passius que es trobin en situació legal 
d'atur sense prestació sempre que ho acreditin documentalment, mitjançant la presentació d’un 
certificat emès per l’OTG en el període de, com a màxim, un mes previ a la data de presentació de la 
documentació. L’exempció és el 50% de la quota tributària. 
 
Article 6è. Acreditament 

La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es realitza o 

tramita sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 

 
Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés 

L’ingrés de l’import de la taxa es farà en el compte corrent del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Disposició final 

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

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

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

 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

38. Dictamen d’aprovació del calendari fiscal. 
  
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de novembre de 2013, que 
és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Les comarques poden establir preus públics, de conformitat amb allò que es 

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

2. L’article 39.1.b) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que les finances 
de les comarques es nodreixen, entre d’altres, per les taxes per a la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
 

3. El Consell Comarcal té establerts entre d’altres els preus públics per a la prestació 
del servei de transport adaptat i per a la prestació del servei de transport escolar. 

 
4. El 21 de novembre de 2011, el Ple del Consell Comarcal va delegar en la Diputació 

de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, 
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per compte d’aquest Consell Comarcal, les competències de recaptació dels 
ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen: 
 
I.- Preu públic per a la prestació del servei de transport escolar i Preu públic per a 
la prestació del servei de transport adaptat. 
 
Les funcions que en relació a la recaptació de preus públics es deleguen són: 
- Notificar la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent del Consell 

Comarcal 
- Recaptació dels deutes en període executiu 
- Liquidació d'interessos de demora 
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
5. El 13 de novembre 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 24 del Reglament general de recaptació aprovat per Reial decret 

939/2005, de 29 de juliol estableix els anuncis de cobrança. La comunicació del 
període de pagament s’ha de dur a terme de forma col·lectiva, i s’han de publicar 
els edictes corresponents en el butlletí oficial que correspongui i a les oficines dels 
ajuntaments afectats. Els edictes es poden divulgar pels mitjans de comunicació 
que es considerin adequats. 
 

2. L’article 22.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, l’article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 50 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals en que s’estableixen les 
competències del Ple. 
 

3. L’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix 
que els tributs de cobrament per rebut, una vegada notificada la liquidació 
corresponent a l’alta en el respectiu registre, padró o matrícula, podran notificar-se 
col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que així ho 
adverteixin. 
 

4. L’article 9 de l’ordenança general reguladora dels preus públics del Consell 
Comarcal aprovada pel Ple de 14 de novembre de 2001 disposa que pel pagament 
del preu públic, el Consell Comarcal pot establir períodes de venciment mitjançant 
el Reglament del mateix servei o per acords de caràcter general. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2014 a efectes del cobrament en període 

voluntari els padrons fiscals que es detallen en els següents termes: 
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 Període voluntari 

Padró Data càrrec Fi 

Preu públic de transport adaptat – mes gener 27/01/2014 28/03/2014 

Preu públic de transport escolar 2n pagament - curs 2013/2014 31/01/2014 01/04/2014 

Preu públic de transport adaptat – mes febrer 24/02/2014 25/04/2014 

Preu públic de transport adaptat – mes març 25/03/2014 24/05/2014 

Preu públic de transport adaptat – mes abril 25/04/2014 25/06/2014 

Preu públic de transport adaptat – mes maig 26/05/2014 25/07/2014 

Preu públic de transport adaptat – mes juny 25/06/2014 25/08/2014 

Preu públic de transport adaptat – mes juliol 25/07/2014 29/09/2014 

Preu públic de transport adaptat – mes setembre 25/09/2014 28/11/2014 

Preu públic de transport adaptat – mes octubre 27/10/2014 29/12/2014 

Preu públic de transport escolar 1r pagament - curs 2014/2015 10/11/2014 12/01/2015 

Preu públic de transport adaptat – mes novembre 25/11/2014 27/01/2015 

Preu públic de transport adaptat – mes desembre 23/12/2014 24/02/2015 

 
2. Establir com a mitjà de pagament el càrrec en compte facilitat pels obligats al 

pagament de les ordenances. 
 
Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, 
sense que el deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb els recàrrecs i 
els interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5 per 100 quan el 
deute es satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 
10 per cent si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de 
constrenyiment i dintre dels terminis de l'article 62.5 de la LGT, i del 20 per cent 
mes els interessos de demora transcorregut el dit termini. 
 

3. Aprovar l’exposició pública del padrons, esmentats en el punt anterior, que 
començaran a contar des del punt primer, aquesta és de vint dies naturals a 
comptar des de l’inici del període voluntari de pagament. Mitjançant aquesta 
exposició publica de padrons, es notificar col·lectivament les liquidacions incloses 
en aquests, a l’empara del previst a l’article 102.3 de la Llei General Tributaria. 
 
Durant el període d’exposició publica de padrons, qualsevol persona podrà 
consultar l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accès. La consulta es 
podrà fer directament al Consell Comarcal; tot allò de conformitat amb el que 
preveu la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les 
administracions publiques de Catalunya, en els seus articles 52.2 i 58.3.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
39. Dictamen d’aprovació del Pressupost d’ingressos i de despeses de 2014 

(annex I) i les seves bases d’execució (annex II), la plantilla de personal 
(annex III), la relació de llocs de treball per a l’any 2014 (annex IV), de 
l’organigrama tècnic (annex V), de les assignacions als grups polítics i de les 
indemnitzacions per a l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats i 
dels òrgans consultius per a l’any 2014. 

 
El president diu que es proposa deixar aquest punt sobre la taula perquè en aquests 
moments hi ha alguns ingressos que no estan confirmats. 
 
El senyor Ignasi Valls i Vilaró diu que, com s’ha comentat abans a la Comissió de 
Govern i amb els portaveus, vam fer la valoració i en aquest moment tenim un 
desfasament important entre ingressos i pagaments al voltant de 300.000 euros, fent 
un pressupost de màxims amb totes les previsions que hi havien. Hi ha algunes coses 
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que voldríem que quedessin aclarides d’aquí a final d’any, que creiem que quedaran 
aclarides, i amb el qual ens plantejem portar a aprovació aquest pressupost durant el 
mes de febrer. Hi ha una dada que ens interessa conèixer que és si s’acaba 
confirmant el pagament per part del Ministeri d’Economia del pendent de cobrament 
que tenim de convenis i pagaments de la Generalitat tancats a data 31/12/12. Si això 
es confirma, la previsió és que seria entre finals d’aquest mes, principis del mes que 
ve, això ens alliberaria una sèrie de recursos que en aquest moment tenim en “stand-
by”, perquè com que no sabem quan serien efectius aquest ingressos els tenim 
reservats. Si això s’acaba desencallant, evidentment tot el deute que tenim allà 
quedaria solventat i nosaltres podríem, en certa manera, portar endavant el pressupost 
amb més tranquilitat. També volem veure com acabem tancant l’any, i quines són els 
resultats del pressupost d’aquest 2013. Creiem, l’estimació que tenim l’interventor, el 
conseller, jo mateix i el personal de l’àrea, que probablement el 2014 el solventarem 
sense especials sobresalts, una altra cosa és la situació que ens trobarem de cara al 
2015, perquè els resultats i els romanents de tresoreria cada vegada van sent més 
minvats, i els ingressos cada vegada també els tenim més minvats, com a mostra, una 
cosa que per nosaltres és molt significativa, el percentatge que teniem de gestió de les 
partides d’ensenyament fins a aquest any era del 5%, aquest any ha estat reduït a un 
3,5%, i això ens representa al voltant d’uns 150.000 euros, és a dir que el desfasament 
que en aquest moment tenim en el pressupost és de 300.000, i això practicament és el 
50% que ens provoca aquesta situació. Hi ha d’altres partides que les podríem ajustar, 
unes inversions que tenim contemplades en informàtica, unes obres que tenim 
pendents que podríem ajornar i esperar a meitat d’exercici per tirar-les endavant quan 
fem la incorporació del romanent. Per això prenem aquesta decisió de portar-lo a 
aprovació el mes de febrer. 
 
La senyora Mariona Pons i Rodríguez es retira de la sessió. 

 
40. Dictamen de resolució de l’expedient per concertar una operació de 

tresoreria a curt termini. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de novembre de 2013, que 
és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 2 de maig de 2013, el Consell Comarcal va formalitzar un conveni de 

col·laboració amb la Diputació de Barcelona, per a la regulació dels crèdits atorgats 
en el marc del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2013”, per 
un crèdit per un import de 764.132,00 euros. 
 

2. El 14 de maig de 2013, la Gerència va dictar el Decret número 340, d’aprovació de 
la liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’any 
2012 del qual s’establia 14.961.843,85 € dels drets reconeguts del capítol 1 a 5, en 
què el 30% és 4.488.533,16 €. 
 

3. El 10 de juny de 2013, el Consell Comarcal i Bankia, SA va formalitzar un contracte 
de préstec ICO empresas y emprendedores 2013 per un import d’1.000.000 euros. 

 
4. El 13 de juny de 2013, en sessió plenària es va sol·licitar a la Diputació de 

Barcelona, en el marc de la segona fase del Pla “Operacions de tresoreria per a 
Consells Comarcals 2013” un crèdit per import d’1.000.000 €. 
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5. El 2 d’octubre de 2013, el Ple va iniciar l’expedient per concertar una operació de 
tresoreria a curt termini, amb vigència d’un any des de la data de la signatura del 
contracte, amb les condicions financeres següents: 
 
- Crèdit màxim autoritzat  ..................................................................................  1.000.000 € 
- Termini  .............................................................................................  no superior a un any 
- Tipus d’interès i marge  ....................  Euribor mensual a valorar d’acord amb la proposta 
- Comissió de formalització  ....................  a partir de 0 € a valorar d’acord amb la proposta 
- Comissió de no disponibilitat  ...............  a partir de 0 € a valorar d’acord amb la proposta 
- Comissió d’amortització anticipada  .....  a partir de 0 € a valorar d’acord amb la proposta 
- Sense cap altra tipus de comissió ni despesa 

 
Les dates límit per la presentació de les ofertes és el 8 de novembre de 2013, en el 
qual s’haurà d’adjuntar el model de contracte. 
 

6. El 8 de novembre de 2013, registre d’entrada número 5604, Bankia, SA ha 
presentat una oferta.  
 

7. El 12 de novembre de 2013, la senyora Carme Torrabadella i Vilaseca, tresorera, 
ha emès l’informe següent: 

 
“L’operació de crèdit a curt termini, té per objecte atendre necessitats transitòries de tresoreria, per 
raó de pagaments ineludibles que no es poden ajornar. 
 
Fetes les previsions financeres en el pla de disposició de fons trimestral, aquest Consell estaria en 
dèficit per fer front al compliment de les previsions de pagament. 
 
El Consell Comarcal té interès en iniciar un expedient per concertar una operació de tresoreria a curt 
termini. 
 
El Ple 5/2013 del Consell Comarcal de 2 d’octubre de 2013, va prendre l’acord d’ iniciar l’expedient 
per concertar una operació de tresoreria a curt termini, amb les condicions següents: 
 

Crèdit màxim autoritzat 1.000.000 € 
Termini no superior a un any 
Tipus d’interès i marge Euroibor mensual 

 
Es notifica aquest acord a diverses entitats financeres amb domicili a Granollers per a la seva 
presentació d’ofertes fins el 8 de novembre de 2013, en les quals s’havia d’adjuntar el model de 
contracte. 
 
El 8 de novembre de 2013, registre d’entrada número 5604, Bankia, SA  ens va fer arribar la seva 
proposta en sobre tancat. 
 
El 12 de novembre de 2013 s’analitza l’oferta presentada i resulta el següent: 
 
Bankia, SA 
Modalitat: Préstec ICO 
Import: 1.000.000€ 
Termini: 12 mesos 
Tipus d’interès: variable en base a l’euroibor reuter 6 mesos + diferencial de captació de fons ICO + 
marge Bankia  
Marge d’ICO: 1,30% 
Marge de Bankia: 2,30% 
Tipus d’interès nominal: 3,94€ 
Comissió d’obertura: exent 
Comissió de no disponibilitat: no procedeix (al ser préstec es disposa tot l’ import des de la 
formalització fins al venciment) 
Comissió d’amortització anticipada voluntària: 1% sobre l’ import amortitzat o cancel·lat 
Comissió d’amortització anticipada obligatòria: 2% sobre l’ import amortitzat o cancel·lat 
Altres comissions: exent 
Requisits i amortització: és requisit indispensable la domiciliació irrevocable de saldos a cobrar del 
Ministeri per l’ import del préstec, procedents del Plan de Pagos a Proveedores de la Generalitat. Si 
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els fons arriben abans del 31/12/2013, quedaran retinguts fins el dia 02/01/2014, data en que 
s’aplicaran a la cancel·lació del préstec. Si els fons arriben amb posterioritat al dia 31/12/2013, aniran 
directament destinats a la cancel·lació del préstec. 
 
CONCLUSIÓ 
 

Tot i que l’oferta presentada per Bankia, SA presenta un tipus d’interès variable en base a l’euroibor 
reuter 6 mesos diferent a l’establert en l’acord del Ple, l’oferta que presenta aquesta entitat bancària 
corresponent a la línia ICO empresas y emprendedores en el seu conjunt es considera adequada i 
compleix amb la finalitat per la qual s’inicià l’operació de tresoreria, que no és cap altra que millorar la 
capacitat de tresoreria per raó de pagaments ineludibles que no es poden ajornar. 
 
Així mateix, el Consell Comarcal té capacitat per assumir, en el temps fixat, les obligacions que es 
deriven de l’operació de crèdit sol·licitada ja que la necessitat de realitzar l’operació rau en gran 
mesura en l’ajornament dels pagaments a realitzar en relació amb els serveis encarregats o delegats 
per la Generalitat de Catalunya. 
 
Dit això, i essent Bankia, SA l’única entitat que ha presentat oferta es proposa acceptar-la amb les 
condicions que s’hi esmenten. 

 

8. El 13 de novembre de 2013, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental, ha 
emès un informe en relació amb aquesta operació de tresoreria.  

 
9. El 13 de novembre 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 51 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per 

Reial decret legislatiu 2/2004, d’ara endavant TRLHL, estableix que per atendre les 
necessitats transitòries, les entitats locals poden concertar operacions de crèdit a 
cort termini, que no excedeixin un any, sempre que en el seu conjunt no superin el 
30 per 100 dels seus ingressos liquidats per operacions corrents en l’exercici 
anterior. 

 
2. L’article 52.2 del TRLHL, estableix la competència del Ple, una vegada superats 

els límits establerts per a la concertació de l’operació de tresoreria. 
 

3. L’article 4.1 l) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
en què exclou de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, entre d’altres, els contractes 
relatius a serveis financers relacionats amb l’emissió, compra, venta i transferència 
de valors o d’altres instruments financers, en particular les operacions relatives a la 
gestió financera de l’Estat, així com les operacions destinades a l’obtenció de fons 
o capital pels ens, organismes i entitats dels sector públic, així com els serveis 
prestats per el Banc d’Espanya i les operacions de tresoreria. 

 
4. L’article 14.3 del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten 

mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, disposa que les 
operacions a curt termini concertades per a cobrir les situacions transitòries de 
finançament regulades a l’article 51 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals hauran de quedar cancel·lades a 31 de desembre de cada any. 
 

5. 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, que atribueix al Ple la 
competència d’exercici les altres atribucions que expressament li assignen les lleis 
i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans 
comarcals. 
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Per això, 
 
PROPOSO, al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un contracte de préstec ICO empresas y 

emprendedores 2013 amb Bankia, SA, d’acord amb el redactat següent:  
 

ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2013 
 

OFICINA 8701  PRESTAMO Nº       

 

En Granollers, a       de       de 2013 
 

C O M PA R E C E N C I A       E       I N T E R V E N C I Ó N 
 
De una parte, Bankia, S.A., que en adelante se le denominará Bankia, con N.I.F. A-14010342 y con 
domicilio en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, debidamente representada por: 
 
- Dª Mª Dolors Martínez Gómez, con D.N.I. nº 43.423.077-C, en virtud de poder de fecha 17/06/2011, 
otorgado ante el Notario de Madrid, D. Antonio Perez Coca Crespo, con el número 1903/2011 de orden 
de su protocolo. 
 
- D. Francisco Gutiérrez Bacaicoa, con D.N.I. nº 16.566.296-V, en virtud de poder de fecha 27/04/2012, 
otorgado ante el Notario de Madrid, D. Ignacio Paz Ares Rodríguez, con el número 743/2012 de orden de 
su protocolo. 
 
De otra parte, en calidad de CLIENTE (en adelante, citado/s, en su caso conjunta y solidariamente, como 
“el CLIENTE” o el “CLIENTE”): 
 
- CONSELL COMARCAL VALLES ORIENTAL, con CIF Nº P5800010J, con domicilio en C/ Miquel Ricomà 
46 de Granollers, debidamente representada por el presidente del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
virtud de lo que dispone el artículo 13 del Texto refundido de la Ley de Organización Comarcal de 
Catalunya, aprobado por el Decreto 4/2003, de 4 de noviembre, asistido por el secretario accidental, señor 
Jordi Vendrell i Ros,por razón del cargo y para dar fe del acto, de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter estatal. 
 
Los comparecientes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para otorgar el presente 
contrato y a tal efecto, 
 

E X P O N E N  
 
I. Que el CLIENTE ha solicitado a Bankia un préstamo adscrito a la LÍNEA “ICO-EMPRESAS Y 
EMPRENDEDORES 2013”, destinado a obtener la financiación necesaria bien para acometer sus 
inversiones, o bien para cubrir sus necesidades de liquidez, de conformidad con su solicitud. 
 
II. Que, accediendo a lo solicitado por el CLIENTE, Bankia le ha concedido y entregado el préstamo 
solicitado, con su garantía personal y demás garantías previstas en el presente contrato. Expresamente se 
deja constancia que no se cuenta con garantía de aval de una SGR o de la Sociedad Anónima Estatal de 
Caución Agraria (SAECA). 
 
III. Que, a tal fin, las partes, de común acuerdo convienen en formalizar el presente contrato, de carácter 
mercantil (artículo 2º del Código de Comercio), otorgando, de conformidad con las condiciones establecidas 
por ICO en el Contrato Marco de Condiciones Generales de Financiación para las “Líneas ICO-2013” y en 
el Contrato de Condiciones Particulares de la Línea de Financiación “ICO – EMPRESAS Y 
EMPRENDEDORES 2013”, suscrito entre el ICO y BANKIA, las siguientes, 
 

ESTIPULACIONES 
 

Primera.- Condiciones financieras particulares. 
 
Las condiciones financieras particulares a que se sujeta el presente contrato son las que se establecen en 
el Anexo de Condiciones Financieras Particulares que se une como anejo inseparable al presente contrato 
formando parte integrante del mismo, estableciendo el marco regulador de las mismas en las siguientes 
estipulaciones. 
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Asimismo se incorpora al presente contrato como anejo inseparable, el “Anexo “0” LINEA EMPRESAS Y 
EMPRENDEDORES 2013, conforme al modelo oficial establecido por ICO en el Contrato de “Condiciones 
Particulares” de la Línea de Financiación “ICO – EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2013, formalizado 
entre el ICO y BANKIA. 
 
Segunda.- Manifestaciones con arreglo al Contrato de Financiación suscrito por el ICO y Bankia: 
A.- MANIFESTACIONES: 
1.- Este Contrato se formaliza al amparo del Contrato de Financiación suscrito entre el ICO y BANKIA, 
correspondiente a la Línea “ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2013” (en adelante Línea ICO), cuyas 
condiciones, de las que el CLIENTE ha sido informado por Bankia, se encuentran, además, publicadas en 
la página web del ICO (http://www.ico.es).  
 
El CLIENTE declara conocer estas condiciones y se compromete a su cumplimiento. Asimismo declara que 
cumple los requisitos necesarios para poder ser considerado CLIENTE de la LINEA “ICO – EMPRESAS Y 
EMPRENDEDORES 2013”. 
 
El presente contrato a efectos de la Línea ICO tiene la consideración de Contrato Subsidiario por lo que los 
términos: préstamo; contrato o contrato subsidiario, son equivalentes y, en todos los casos que se utilicen 
en este contrato, se refieren a la presente operación de préstamo. 
 
Asimismo el CLIENTE declara conocer que la línea ICO-EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2013 no está 
sujeta al régimen de ayuda de minimis. 
 
2.- El Cliente, en su caso, sus fiadores y resto de intervinientes, junto con Bankia formalizan el presente 
contrato de préstamo que tiene la consideración de contrato subsidiario a efectos de la Línea ICO, para la 
finalidad, modalidad de préstamo e importe indicados en los apartados 41 y 43 del Anexo 0 adjunto y en el 
Anexo de Condiciones Financieras Particulares. El CLIENTE se obliga a destinar el importe de la 
financiación recibida única y exclusivamente a la finalidad indicada. 
 
3.- El CLIENTE podrá solicitar la subrogación de un tercero en su posición derivada de este contrato 
siempre que el nuevo CLIENTE cumpla los siguientes requisitos: 
 
a. Que el nuevo CLIENTE cumpla los requisitos establecidos en la Línea para ser considerado como tal 

y, 
b. En aquellos supuestos en que la financiación se hubiera concedido para un proyecto ligado a la 

inversión, que el nuevo CLIENTE continúe con el proyecto, objeto de la financiación. 
 

BANKIA dará traslado al ICO, a través de Banc@ico, de la solicitud del CLIENTE indicando los datos del 
mismo, los de la operación objeto de subrogación y los del CLIENTE que se pretenda subrogar en la 
misma. 
 
El ICO podrá aceptar a través de Banc@ico la subrogación solicitada, en cuyo caso, será finalmente 
autorizada y formalizada por BANKIA, bajo sus propios criterios, enviando al ICO una copia en formato pdf, 
del contrato de subrogación en la forma establecida en la Estipulación 8 del Acuerdo V del Contrato Marco. 
 
Si el CLIENTE fuera absorbido por una empresa que no cumpliera los requisitos exigidos para ser 
considerada CLIENTE en la Línea, no se podrá efectuar la subrogación y se deberá proceder a la 
amortización anticipada obligatoria de la financiación, si bien no se le aplicará ninguna penalización por 
dicha amortización.   
 
4.- El CLIENTE asegura no haber recibido financiación, incluido los importes derivados de este contrato, de 
la Línea ICO - EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2013, en una o en el conjunto de operaciones 
formalizadas al amparo de la citada Línea, por importe superior a 10.000.000 Euros. 
 
En caso contrario, el CLIENTE se obliga a devolver el importe de la financiación recibido por encima de los 
límites citados, abonando las penalizaciones establecidas en el presente Contrato para los supuestos de 
amortización obligatoria por incumplimiento de las condiciones pactadas. A fin de determinar la prelación de 
las operaciones para las que se debe devolver la financiación correspondiente, se aplicará el criterio de la 
fecha de firma, de manera que se deberá amortizar, en primer lugar, la financiación correspondiente a los 
Contratos Subsidiarios (préstamos y operaciones de leasing) firmados por el CLIENTE en fechas más 
recientes. De no resultar posible aplicar el criterio anterior, por existir diversos Contratos Subsidiarios 
firmado en la misma fecha, se deberán amortizar todos los firmados en igual fecha de forma proporcional a 
su importe. 
 
5.- En el caso que el destino de la presente operación sea para financiar un Proyecto de Inversión, el 
CLIENTE asegura no haber recibido ayudas/subvenciones de organismos europeos que, sumados al 
importe recibido para la presente Línea “ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2013”, (sea en una o 
varias operaciones) pudiera superar el 100 % del coste total del Proyecto. 
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6.-  En el caso que el destino de la presente operación sea para financiar un Proyecto de Inversión, el 
CLIENTE se compromete a aportar a Bankia, los documentos justificativos de la inversión y de que el 
proceso de ejecución de la misma no se ha iniciado con anterioridad al 1 de enero de 2012. 
 
7.- En el caso que el destino de la presente operación sea para financiar un Proyecto de Inversión, el 
CLIENTE se obliga a destinar el importe de la financiación recibida, única y exclusivamente, a la 
financiación del PROYECTO de Inversión presentado y aprobado por la Entidad de Financiera, que 
incluyen las partidas que forman parte del Proyecto de Inversión y que se detallan en el apartado “Finalidad 
del Préstamo” del Anexo de Condiciones Financieras, dentro de los límites y con las condiciones 
establecidas para la presente Línea.  
 
A estos efectos, resultarán de aplicación las siguientes DEFINICIONES: 
 
Activos Productivos: 
 
Por Activos Productivos deberán entenderse aquellos bienes que, directa o indirectamente, permiten 
realizar la actividad de la empresa, los mismos podrán ser:  
 

a. Activos Nuevos  
 
Por Activos Nuevos deberán entenderse aquéllos que se adquieran a un tercero y supongan una 
primera transmisión del bien, lo que será justificado con la documentación y facturas correspondientes. 
 
b. Activos de Segunda Mano 
             
Por Activos de Segunda Mano se deberán entenderse aquéllos que se adquieran a un tercero y 
supongan una segunda o posterior transmisión del bien, siempre que se cuente con la documentación 
y facturas correspondientes.  

 
 
8.- En el caso que el destino de la presente operación sea para financiar un Proyecto de Inversión, el 
CLIENTE se obliga a garantizar que las instalaciones y materiales utilizados en relación con el PROYECTO 
sean objeto de cuantas actuaciones resulten necesarias, tendentes a su mantenimiento, reparación y/o 
rehabilitación, para evitar el menoscabo del mismo, así como, a contar con todas las autorizaciones que 
resulten necesarias para la realización del PROYECTO, cumpliendo con la normativa nacional y/o 
comunitaria le resulte de aplicación, sin carácter limitativo, medio ambiente, sectores regulados por la 
política comunitaria, etc. 
 
Asimismo el CLIENTE se obliga a informar a la Entidad de cualquier circunstancia que afectara 
sustancialmente a su situación financiera o al desarrollo del PROYECTO.  
 
9.- En el caso que el destino de la presente operación sea para financiar un Proyecto de Inversión, no 
serán financiables reestructuraciones de pasivo o refinanciaciones. 
 
10.- En el caso que el destino de la presente operación sea para financiar un Proyecto de Inversión, el 
importe máximo financiado con fondos ICO, de la inversión a financiar no podrá superar el 100 %, de la 
misma más, en su caso, el IVA o impuesto análogo correspondiente. 
 
11.- En el caso que el destino de la presente operación sea para financiar un Proyecto de Inversión, la 
ejecución de los PROYECTOS de Inversión:  
 

- Deberá materializarse en su totalidad en un plazo máximo de DOCE (12) meses, desde la fecha de 
firma del presente CONTRATO SUBSIDIARIO con la Entidad Financiera.  

 
Caso de no poder cumplir con el plazo máximo de realización del PROYECTO, DOCE (12) meses, se 
deberá solicitar autorización previa, expresa y motivada, mediante escrito dirigido al ICO, quien 
autorizará, en su caso, la ampliación del plazo y su duración. 

 
12.- El CLIENTE reconoce y autoriza al ICO, a Bankia y a cualquier otro organismo que cualquiera de éstos 
designen, a efectuar cuantos controles, físicos o documentales, consideren oportunos para comprobar el 
efectivo cumplimiento de las condiciones de la Línea ICO y la correcta aplicación de la financiación 
concedida.  
 
Así mismo, se compromete a facilitar al ICO, a Bankia y a cualquier otro organismo que cualquiera de estos 
designen, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles desde la fecha de solicitud, cuanta información 
y/o documentación se le pudiera demandar. 
 
13.- Con carácter general, aquellas Bonificaciones o Ayudas que se apliquen como valor actualizado neto 
para amortización del principal de la financiación, no se harán efectivas en aquellos supuestos en que el 
CLIENTE no hubiera atendido las obligaciones de pago correspondientes a la operación en cuestión 
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encontrándose, por tanto, en una situación impago con Bankia. (Sólo en caso de que la Línea esté 
bonificada o el ICO actúe como Agente Financiero del organismo concedente de la Ayuda). 
 
B.- Tipo de interés aplicable en los supuestos de continuidad del contrato: 
En caso de incumplimiento de las manifestaciones anteriores, o en cualquier otro caso que diera lugar a la 
obligación amortización anticipada obligatoria por parte del CLIENTE, en su caso, de sus Fiadores, si 
Bankia optara por no resolver el contrato, el préstamo quedará referenciado, a partir del momento en que 
se produzca cualquiera de los incumplimientos citados anteriormente, al tipo medio de los préstamos 
hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre, de Cajas de Ahorro, vigente en ese 
momento y en los de cada una de las sucesivas revisiones, que el Banco de España publica oficial y 
periódicamente en el BOE para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de 
vivienda, redondeado por exceso o por defecto al más cercano múltiplo de un octavo de punto e 
incrementado en el valor correspondiente al coste de fondeo ICO de la operación que se cancela más el 
margen de la Línea a su formalización, más el diferencial de financiación de Bankia tal y como se recoge en 
el Anexo de Condiciones Financieras. 
 
En defecto de dicho tipo de referencia o de su publicación oficial, se tomará en la fecha de revisión y para 
idéntico período de tiempo, con carácter supletorio, el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 
tres años para adquisición de vivienda libre del Conjunto de Entidades de Crédito, que el Banco de España 
publica oficial y periódicamente en el B.O.E. para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la 
adquisición de vivienda, vigente en el momento de la revisión, con el mismo criterio de aplicación que el 
tipo de referencia inicialmente previsto. 
 
Segunda.- Amortización Anticipada: 
A.- Amortización anticipada Facultativa o Voluntaria: 
El CLIENTE o deudor tiene la facultad de proceder al reembolso anticipado de la totalidad o parte de la 
cantidad adeudada, que producirán el efecto de reducir la cuota de amortización pactada, siempre que así 
lo solicite con la suficiente antelación para que el ICO tenga conocimiento de tal amortización anticipada, y 
como mínimo quince días hábiles antes de la fecha de reembolso. 
 
En el caso que con el presente préstamo se financiara un proyecto de inversión, sólo podrá procederse a la 
amortización anticipada facultativa, si se hubiera realizado la inversión objeto de financiación. No obstante, 
si el CLIENTE optara por amortizar con carácter previo a la efectiva realización de la inversión objeto de 
financiación, podrá llevar a cabo la misma si bien se le aplicará una penalización igual a la contemplada 
para la amortización anticipada obligatoria. 
 
Sólo se admitirán reembolsos anticipados voluntarios en las fechas en que de común acuerdo establezcan, 
en su caso, Bankia y el CLIENTE. 
 
El CLIENTE vendrá obligado al pago de los intereses ordinarios calculados hasta la fecha efectiva de la 
amortización. 
 
En estos casos, el CLIENTE deberá pagar, sobre el capital vivo de la financiación una penalización de: 
 

a) El 1% (flat) de la cantidad que va a ser amortizada anticipadamente, en caso de que el CONTRATO 
SUBSIDIARIO no se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la Ley 41/2007, de regulación del 
mercado hipotecario. 

             
b) El 0,50% (flat) de la cantidad que va a ser amortizada anticipadamente, en caso de que el 
CONTRATO SUBSIDIARIO se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la Ley 41/2007, de 
regulación del mercado hipotecario, y la amortización se produzca durante los primeros cinco años de 
vida del CONTRATO SUBSIDIARIO.  

 
c) El 0,25% (flat) de la cantidad que va a ser amortizada anticipadamente, en caso de que el 
CONTRATO SUBSIDIARIO se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la Ley 41/2007, de 
regulación del mercado hipotecario, y la amortización se produzca a partir del quinto año de vida del 
CONTRATO SUBSIDIARIO.  

 
El CLIENTE deberá también pagar, cuando corresponda, la bonificación o margen sobre la cesión 
calculados, sobre el importe a amortizar anticipadamente, desde la fecha del desembolso de fondos hasta 
la fecha que tenga lugar la amortización anticipada. 
 
En estos supuestos, los únicos intereses ordinarios que la Entidad podrá aplicar al CLIENTE son los 
devengados hasta la fecha efectiva de la amortización. 
 
Si el CLIENTE para proceder a la amortización voluntaria, utilizara fondos provenientes de 
Ayudas/subvenciones, otorgadas por organismos oficiales comunitarios, nacionales, autonómicos o locales, 
no tendrá que abonar penalización alguna, siempre que se pueda establecer el origen de dichos fondos. 
 
B.- Amortización anticipada Obligatoria: 
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Aparte de los supuestos indicados en otras estipulaciones del presente contrato, el CLIENTE deberá 
proceder al reembolso anticipado total o parcial de las cantidades adeudadas en los siguientes supuestos: 
 
a) Si incumple la finalidad de la financiación o cualquier otra de las condiciones u obligaciones pactadas en 
el presente contrato. 
 
b) Si el presente contrato no cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el CONTRATO DE 
FINANCIACIÓN entre Bankia y el ICO, que el CLIENTE declara conocer y aceptar.  
 
Si dicho incumplimiento se debe a un exceso en el importe de la financiación con fondos ICO o si el exceso 
fuera consecuencia de otra financiación concedida por Bankia u otra entidad financiera con cargo a la Línea 
ICO – EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2013, la amortización anticipada será equivalente al exceso de 
financiación. 
 
c) La inexactitud o falsedad en las manifestaciones y declaraciones contenidas en la solicitud de la 
financiación, los Anexos y/o aquellos documentos complementarios requeridos. 
 
d) Si el CLIENTE fuera una empresa o un profesional o un autónomo, si cesara en su actividad o entrara en 
período de disolución o liquidación. 
 
e) Si la presente operación financia un proyecto de inversión, si el CLIENTE no mantiene en su balance el 
activo de inversión, durante todo el periodo de vigencia del préstamo. Se exceptúan los casos de 
transmisión del activo objeto de inversión cuando éste sea sustituido por otro de igual o superior importe. 
 
f) Si con motivo de una posible supervisión, es decir, la verificación del cumplimiento de las condiciones 
estipuladas en las diversas Líneas de Financiación, que el ICO realiza puntualmente, se detectara algún 
tipo de incumplimiento que conllevara la obligación de proceder a la amortización de una operación.  
 
En los supuestos de Amortización anticipada obligatoria, por cualquiera de las causas mencionadas 
anteriormente, el CLIENTE deberá pagar, sobre el importe a amortizar anticipadamente una penalización 
correspondiente a: 
 

-El 2% (flat). 
  
-El CLIENTE deberá también pagar, cuando corresponda, la bonificación o margen sobre la 
cesión calculado sobre el importe a amortizar anticipadamente, desde la fecha del desembolso de 
fondos, hasta la fecha que tenga lugar la amortización anticipada.  

 
Igualmente resultará obligatoria la amortización, si se diera alguno de los siguientes supuestos:  
             
g) Si el CLIENTE fuera absorbido por una empresa que no cumpliera los requisitos suficientes para ser 
considerada CLIENTE.  
 
h) Fallecimiento del CLIENTE, cuando éste fuera persona física o Autónomo. En aquellos supuestos en que 
la Línea admitiera la subrogación, la amortización no resultará obligatoria siempre que dicha subrogación 
se llevará a cabo en los términos y condiciones establecidos.  
 
i) Como consecuencia de la concesión de Ayudas/subvenciones otorgadas por organismos oficiales 
comunitarios, nacionales, autonómicos o locales, destinadas a la cancelación anticipada total o parcial del 
principal a que ascienda el CONTRATO SUBSIDIARIO.  
 
En estos casos:  
 

 - Si la causa de la Amortización obligatoria, se diera como consecuencia de los supuestos 
recogidos en los puntos g), h) o i) anteriores el CLIENTE no tendrá que abonar penalización 
alguna.  

 
En cualquier caso, Bankia se reserva la facultad de continuar con la operación financiera aplicando 
condiciones y fondos de mercado. 
 
c. Requisitos comunes a la amortización anticipada facultativa y obligatoria: 
Las amortizaciones del CLIENTE, sean estas voluntarias u obligatorias, se deberán aplicar a reducir las 
cuotas pero, en ningún caso, podrán afectar al plazo de las operaciones. 
 
Tercera.- Tipo de interés: 
A. Tipo de interés aplicable: 
El tipo de interés aplicable podrá ser fijo o variable, según quedará consignado en el Anexo de Condiciones 
Financieras Particulares y se determinará y calculará en la forma que se describe a continuación: 
 
A.1.- Tipo de interés fijo: 
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Si la operación se concertara a un tipo de interés fijo para toda la vida del préstamo, el interés de este 
préstamo será el que figura en el apartado "Tipo de interés DEUDOR" del Anexo de Condiciones 
Financieras Particulares.  
 
Para el cálculo del tipo de interés fijo, de conformidad con la Línea ICO, se tendrá en cuenta la siguiente 
fórmula, que se calculará de acuerdo con la oferta quincenal de fondos, comunicada por el ICO a Bankia: 
 
Nominal (30/360) = TIPO DE CESION Fijo, nominal semestral comunicado por ICO + el margen de 
intermediación. 
 
A los efectos anteriores, a la fecha de formalización de este contrato, el tipo de cesión fijo ICO es el 
indicado en el apartado “Tipo de cesión ICO” del Anexo de Condiciones Financieras Particulares, de 
conformidad con la publicación del ICO para períodos de amortización semestrales. El margen pactado 
para esta operación entre Bankia y el CLIENTE, dentro de los límites anteriores para el margen de 
intermediación, es el fijado en el apartado “margen” del referido Anexo. 
 
Dado que el ICO sólo facilita a Bankia la TAE y el tipo de cesión Fijo para operaciones con periodicidad de 
amortización semestral, en la medida en que esta operación tenga una periodicidad de amortización 
mensual, trimestral o anual (esta última sólo para supuestos de amortización a vencimiento 1 año “bullet”), 
Bankia calculará el tipo de interés nominal aplicable al cliente a partir del tipo de interés TAE máximo, y en 
función de los períodos de liquidación de intereses fijados en el presente contrato. Este tipo nominal y TAE 
máximo están publicados por ICO en su Web (http://www.ico.es). 
 
A.2.- Tipo de interés variable: 
Si la operación se concertara a un tipo de interés variable durante toda la vida de la operación, el tipo de 
interés para el primer período de interés será el que figura en el apartado “Tipo de interés deudor” del Anexo 
de Condiciones Financieras Particulares, que regirá desde la firma del contrato hasta el cumplimiento del 
sexto mes siguiente a la fecha del cómputo, según se define ésta en la siguiente estipulación “Duración y 
Amortización”. 
 
El Tipo Variable será revisado semestralmente. Esta revisión, deberá realizarse partiendo del EURIBOR 6 
meses de la misma fecha de revisión del TIPO DE CESION del ICO a Bankia. 
 
Durante toda la vida de la operación se deberá mantener el mismo criterio de revisión del tipo de interés del 
CLIENTE. 
 
El tipo de interés variable aplicable a la operación, se calcula mediante la adición del margen negociado 
entre Bankia y el CLIENTE al tipo de cesión variable ICO correspondiente a la fecha de formalización. 
 
A efectos de esta cláusula, se entiende, por: 
 

a) TIPO DE CESION: El tipo de interés que aplica el ICO a Bankia y será el resultante de disminuir o 
incrementar el TIPO DE PARTIDA ICO con las bonificaciones o márgenes sobre la cesión, que en 
su caso resulte de aplicación.  
 
Caso de no aplicarse ninguna bonificación o margen sobre la cesión, el TIPO DE CESION 
coincidirá con el TIPO DE PARTIDA comunicado por el ICO en su oferta de fondos quincenal. 
 
A estos efectos: 

 
1. TIPO DE PARTIDA: es el EURIBOR REUTER a seis meses (ACT/360), es decir, el tipo de 
interés de referencia obtenido en la correspondiente pantalla REUTER Euribor a 6 meses 
(Act/360) de las 11 horas del día en que el ICO publique los tipos aplicables para siguiente 
quincena, o, en su defecto, el que refleje la oferta real de mercado, más el importe del 
DIFERENCIAL.  
 
2. DIFERENCIAL: es un margen relacionado con el coste de captación de fondos del ICO en los 
mercados financieros y puede variar en función de los plazos de amortización de las operaciones. 
Se expresará en puntos básicos y se modificará por el ICO con la periodicidad que sea necesaria. 
El importe del DIFERENCIAL se publicará en Banc@ico cada vez que se produzca una 
modificación del mismo, con indicación del momento en que comienza a estar vigente el nuevo 
importe de DIFERENCIAL. El DIFERENCIAL aplicable a la operación será el que estuviera 
vigente en el momento de la oferta quincenal de fondos a la que corresponde la DISPOSICION 
DE FONDOS y se mantendrá invariable durante toda la vida de la operación. El mismo se indica 
en el apartado “Diferencial” del Anexo de Condiciones Financieras Particulares. 
 
El TIPO DE CESIÓN se revisará semestralmente partiendo del EURIBOR a 6 meses (Act/360) del 
día de revisión, es decir, el tipo de interés de referencia obtenido en la correspondiente pantalla 
REUTER Euribor a 6 meses (Act/360) de las 11 horas del día de revisión. 
 

http://www.ico.es/


143 

Si en la fecha de revisión no se publicase el TIPO EURIBOR a 6 meses (Act/360) por ser día 
inhábil, la revisión se realizará a partir del TIPO EURIBOR a 6 meses (Act/360) publicado en el 
siguiente día hábil inmediatamente anterior. 

 
La primera revisión del TIPO DE CESIÓN se producirá 6 meses desde la fecha de inicio de 
cómputo, conforme se establece en el Anexo de Condiciones Financieras Particulares. Si la fecha 
de revisión fuera día inhábil, la revisión del tipo de interés se realizará el siguiente día hábil. 
Desde la primera revisión, el tipo de interés revisará cada seis meses tal y como igualmente se 
establece en el referido Anexo. 

 
b)  MARGEN: el margen pactado para esta operación entre Bankia y el CLIENTE es el que figura en 

el Anexo de Condiciones Financieras Particulares. 
 
Dado que el ICO sólo facilita a Bankia la TAE y el tipo de cesión variable para operaciones con periodicidad 
de amortización semestral, en la medida en que esta operación tenga una periodicidad de amortización 
mensual, trimestral o anual (esta última sólo para supuestos de amortización a vencimiento 1 año “bullet”), 
Bankia calculará el tipo de interés nominal aplicable al cliente a partir del tipo de interés TAE máximo, y en 
función de los períodos de liquidación de intereses fijados en el presente contrato. Este tipo nominal y TAE 
máximo están publicados por ICO en su Web (http://www.ico.es). 
 
Al término de cada semestre, a partir de la fecha de cómputo, se procederá a revisar el tipo de interés del 
préstamo, determinándose el que ha de regir para cada correspondiente periodo semestral sucesivo. A estos 
efectos, se tomará el valor del Euribor a 6 meses (Act/360) publicado en la página Reuter a las 11 horas del 
día en que haya revisado el TIPO DE CESIÓN para Bankia se le añadirá el DIFERENCIAL y, al resultado, 
se le sumará el MARGEN, eliminándose del tipo resultante el cuarto decimal. Si en la fecha de revisión no 
fuera posible obtener esa cotización, se tomará la del día hábil siguiente. 
 
Si fuese legalmente necesario, a partir del día siguiente del vencimiento de cada periodo semestral contado 
a partir de la fecha de cómputo, o de aquel en que se conozca el nuevo tipo, Bankia notificará mediante 
télex o escrito dirigido al domicilio del CLIENTE, el tipo de interés que ha de regir en el próximo período. El 
nuevo tipo de interés se aplicará automáticamente con efectos desde el citado vencimiento, una vez 
transcurrido el plazo de cuatro días contados a partir de la fecha de dicha comunicación, sin que el 
CLIENTE haya manifestado oposición alguna en contrario. 
 
El CLIENTE, en caso de oposición, tendrá derecho dentro del citado plazo de cuatro días a la cancelación 
de la operación vigente anterior a la variación operada. 
 
B.- Fórmula para el cálculo del Tipo de Interés: 
 
Una vez obtenido el tipo aplicable a la operación, bien sea fijo o variable, el cálculo del importe total de los 
intereses se efectúa de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Intereses = Capital pendiente al principio de cada periodo, multiplicado por el tanto por uno de interés 
nominal anual, dividido por el número de pagos anuales. 
 
Si el cálculo de intereses se efectuase por días, los intereses devengados se calcularán de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 
Intereses = Capital pendiente al principio de cada período, multiplicado por el tanto por uno de interés 
nominal anual y por los días naturales del período, y dividido por 365 días. 
 
Caso de que en cualquiera de los meses de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, 
se entenderá como fecha de vencimiento el último día del mes sin que ello suponga modificación alguna de 
las fechas posteriores de vencimiento. 
 
A efectos informativos se hace constar que la Tasa Anual Equivalente correspondiente al nominal pactado 
es el indicado en el Anexo de Condiciones Financieras Particulares. Dicha T.A.E. ha sido calculada 
conforme a la normativa vigente. De acuerdo con lo previsto en la citada normativa, en el caso de 
operaciones a tipo de interés variable o que permitan la modificación de los elementos usados en la 
determinación de la TAE, y en la medida en que dichas variaciones no son cuantificables, dicha TAE tiene 
la consideración de TAEVariable y su cálculo se ha realizado considerando el valor de dichos elementos en 
el momento de la firma. Así mismo, se informa que en el caso de operaciones a tipo variable, la 
TAEVariable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto, esta 
TAEVariable variará con las revisiones del tipo de interés. 
 
Cuarta.- Duración y amortización:  
a. Duración: 
La duración total del préstamo, contada desde la fecha de cómputo, viene establecida en el apartado 
“Duración total del préstamo” del Anexo de Condiciones Financieras Particulares, en su caso, más los días 
que medien entre la fecha de formalización y la fecha cómputo, por lo que vencerá el día indicado en el 
apartado “fecha de vencimiento” de las estipulaciones particulares. 

http://www.ico.es/
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En caso de que se hubiera concedido un período de carencia en la amortización de capital, el mismo 
vendrá establecido en el apartado “Duración de la carencia” del Anexo de Condiciones Financieras 
Particulares. En ausencia de indicación concreta, se entenderá que la operación se formalización sin 
carencia en la amortización de capital. 
 
A efectos de este contrato, la fecha de cómputo será la indicada en el apartado “Fecha de inicio de 
cómputo” del Anexo de Condiciones Financieras Particulares, que se corresponde al primer día 10 
inmediatamente posterior a la fecha de disposición de los fondos ICO por parte de la Entidad Financiera, 
correspondientes a esta operación. 
. 
b. Amortización: 
La devolución del capital prestado y el pago de los intereses devengados, se efectuará con arreglo al 
número de cuotas; periodicidad de pago de capital y de intereses y sistema de amortización, que se 
establecen en los correspondientes apartados del Anexo de Condiciones Financieras Particulares. 
 
A efectos del sistema de amortización, el CLIENTE podrá optar por cualquier de los siguientes. La opción 
elegida se consignará en el apartado “Sistema de amortización” del Anexo de Condiciones Financieras 
Particulares: 
 
Opción 1: amortización sistema francés con carencia 
Del plazo expresado anteriormente para la duración del contrato, los días que median entre la fecha de 
formalización y la de computo, más los primeros meses indicados en el apartado “duración de la carencia” 
del Anexo de Condiciones Financieras Particulares, se considerarán como período de carencia, durante el 
cual únicamente se devengarán intereses pagaderos por periodos que se indican en el referido Anexo bajo 
la rúbrica “periodicidad pago intereses” que vencerán sucesivamente a partir de la fecha de cómputo. Los 
intereses devengados entre la fecha formalización del contrato y la fecha de cómputo, vencerán junto con 
la primera cuota y se pagarán con ella. 
 
Transcurrido este plazo se iniciará la amortización del préstamo mediante el pago por periodos indicados 
en el Anexo de Condiciones Financieras Particulares bajo la rúbrica “periodicidad pago capital” del número 
de cuotas indicadas en dicho Anexo, iguales y consecutivas, comprensivas de capital e intereses, cuyo 
importe se indica en los apartados “importe cuota inicial” e “importe cuotas periódicas” del Anexo de 
Condiciones Financieras Particulares. 
 
En caso de que en cualquiera de los meses de vencimiento no hubiera equivalente al inicial del cómputo, 
se entenderá como fecha de vencimiento el último día del mes, sin que ello suponga modificación alguna 
de las fechas posteriores de vencimiento. 
 
Las cantidades a satisfacer por el CLIENTE y el/los fiador/es, en su caso, conforme a lo convenido en el 
presente contrato, se verán incrementadas por el importe de los impuestos y gastos que legal o 
contractualmente deban ser satisfechos por los mismos. 
 
Los pagos se domiciliarán en cuenta corriente o libreta de ahorro abierta en Bankia. 
 
Opción 2: amortización sistema francés sin carencia 
El préstamo se reembolsará a Bankia mediante el número de cuotas fijado en el Anexo de Condiciones 
Financieras Particulares cuya periodicidad se indica en las mismas, iguales y consecutivas, comprensivas 
de capital e intereses cuyo importe se indica en los apartados “importe cuota inicial” e “importe cuotas 
periódicas” de dicho Anexo. Los intereses devengados entre la fecha formalización del contrato y la fecha 
de cómputo, vencerán junto con la primera cuota y se pagarán con ella. 
 
En caso de que en cualquiera de los meses de vencimiento no hubiera equivalente al inicial del cómputo, 
se entenderá como fecha de vencimiento el último día del mes, sin que ello suponga modificación alguna 
de las fechas posteriores de vencimiento. 
 
Las cantidades a satisfacer por el CLIENTE y el/los fiador/es, en su caso, conforme a lo convenido en el 
presente contrato, se verán incrementadas por el importe de los impuestos y gastos que legal o 
contractualmente deban ser satisfechos por los mismos. 
 
Los pagos se domiciliarán en cuenta corriente o libreta de ahorro abierta en Bankia. 
 
Opción 3: Operaciones cuota única de capital con liquidación periódica de intereses 
El capital del préstamo se satisfará en una cuota única al final del plazo de duración de este contrato. El 
pago de los intereses devengados se efectuará con la periodicidad indicada en el Anexo de Condiciones 
Financieras Particulares bajo la rúbrica “periodicidad pago intereses” computados los periodos a partir de la 
fecha de cómputo. Los intereses devengados entre la fecha formalización del contrato y la fecha de 
cómputo, vencerán junto con la primera cuota de intereses y se pagarán con ella. 
 



145 

En caso de que en cualquiera de los meses de vencimiento no hubiera equivalente al inicial del cómputo, 
se entenderá como fecha de vencimiento el último día del mes, sin que ello suponga modificación alguna 
de las fechas posteriores de vencimiento. 
 
Las cantidades a satisfacer por el CLIENTE y el/los fiador/es, en su caso, conforme a lo convenido en el 
presente contrato, se verán incrementadas por el importe de los impuestos y gastos que legal o 
contractualmente deban ser satisfechos por los mismos. 
 
Los pagos se domiciliarán en cuenta corriente o libreta de ahorro abierta en Bankia. 
 
Opción 4: carencia y amortización sistema lineal 
Del plazo expresado anteriormente para la duración del contrato, los días que median entre la fecha de 
formalización y la de computo, más los primeros meses indicados en el apartado “duración de carencia” del 
Anexo de Condiciones Financieras Particulares, se considerarán como período de carencia, durante el cual 
únicamente se devengarán intereses pagaderos por períodos que se indican en el referido Anexo bajo la 
rúbrica “periodicidad pago de intereses” que vencerán sucesivamente a partir de la fecha de cómputo.  Los 
intereses devengados entre la fecha formalización del contrato y la fecha de cómputo, vencerán junto con 
la primera cuota y se pagarán con ella. 
 
Transcurrido este plazo se iniciará la amortización del préstamo mediante el pago por periodos indicados 
en el Anexo de Condiciones Financieras Particulares bajo la rúbrica “periodicidad pago capital” del número 
de cuotas indicadas en dicho Anexo. Dichas cuotas son de amortización constante cuyo importe se 
indicada en los apartados “importe cuota inicial” e “importe cuotas periódicas” del Anexo de Condiciones 
Financieras Particulares y se verán incrementadas con los intereses correspondientes sobre el capital 
pendiente en cada momento, en función de la actualización del tipo de interés para el periodo de que se 
trate, de acuerdo con lo pactado en este contrato. 
 
En caso de que en cualquiera de los meses de vencimiento no hubiera equivalente al inicial del cómputo, 
se entenderá como fecha de vencimiento el último día del mes, sin que ello suponga modificación alguna 
de las fechas posteriores de vencimiento. 
 
Las cantidades a satisfacer por el CLIENTE y el/los fiador/es, en su caso, conforme a lo convenido en el 
presente contrato, se verán incrementadas por el importe de los impuestos y gastos que legal o 
contractualmente deban ser satisfechos por los mismos. 
 
Los pagos se domiciliarán en cuenta corriente o libreta de ahorro abierta en Bankia. 
 
Opción 5: sin carencia y amortización sistema lineal 
El préstamo se reembolsará a Bankia mediante el pago por periodos indicados en el Anexo de Condiciones 
Financieras Particulares bajo la rúbrica “periodicidad pago capital” del número de cuotas indicadas en dicho 
Anexo. Dichas cuotas son de amortización constante cuyo importe se indicada en los apartados “importe 
cuota inicial” e “importe cuotas periódicas” del Anexo de Condiciones Financieras Particulares y se verán 
incrementadas con los intereses correspondientes sobre el capital pendiente en cada momento, en función 
de la actualización del tipo de interés para el periodo de que se trate, de acuerdo con lo pactado en este 
contrato. 
 
Por excepción, los intereses devengados entre la fecha formalización del contrato y la fecha de cómputo, 
vencerán junto con la primera cuota y se pagarán con ella en unión de los correspondientes intereses. 
 
En caso de que en cualquiera de los meses de vencimiento no hubiera equivalente al inicial del cómputo, 
se entenderá como fecha de vencimiento el último día del mes, sin que ello suponga modificación alguna 
de las fechas posteriores de vencimiento. 
 
Las cantidades a satisfacer por el CLIENTE y el/los fiador/es, en su caso, conforme a lo convenido en el 
presente contrato, se verán incrementadas por el importe de los impuestos y gastos que legal o 
contractualmente deban ser satisfechos por los mismos. 
 
Los pagos se domiciliarán en cuenta corriente o libreta de ahorro abierta en Bankia. 
 
Quinta.- Otras Obligaciones a cargo del CLIENTE: 
Además del cumplimiento de su obligación de reintegro del principal que resulte a favor de Bankia, 
intereses, comisiones y gastos que procedan y del resto de obligaciones a su cargo previstas en el 
presente contrato, el CLIENTE y, en su caso, el/los Fiador/es se comprometen, mientras no se cancele la 
presente operación, a cumplir las siguientes obligaciones: 
 
- A destinar los fondos de la presente operación para la finalidad para la que se le ha concedido, de 
acuerdo con los términos de su solicitud. 
 
- Mantenerse al corriente en el pago y cumplimiento de sus obligaciones civiles, administrativas, laborales, 
tributarias, mercantiles y con la seguridad social, así como cumplir en su integridad con la normativa 
medioambiental aplicable. 
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- Obtener y mantener en vigor durante la vida del Contrato cuantas autorizaciones, permisos y licencias o 
aprobaciones pudieran ser exigidas por cualquier norma o requeridas por cualquier autoridad para el 
normal desarrollo de sus actividades o para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente 
Contrato, llevando a cabo igualmente las actuaciones que fueran requeridas en dichas autorizaciones, 
permisos y licencias o aprobaciones o que fueran requeridas por cualquier autoridad. 
 
- Llevar sus libros, cuentas y registros de acuerdo con la legislación española y con los principios contables 
generalmente aceptados en España. 
 
- Cumplir, hacer cumplir y mantener la efectividad de todos los contratos y obligaciones de los que sea 
parte, y a no asumir frente a terceros deuda de cualquier tipo que pudiera afectar sustancialmente a su 
solvencia en detrimento de la presente operación. 
 
- A mantener asegurados todos sus bienes e instalaciones, por riesgo de daños y, de manera particular, por 
el riesgo de incendio, en Compañía Aseguradora de primer orden. Se obligan, asimismo, a mantenerse al 
corriente en el pago de las primas y a cumplir las demás obligaciones que le impongan las pólizas de 
seguro, acreditando ambos extremos a Bankia, si les requiriera en este sentido. 
 
- Aplicar las indemnizaciones recibidas del seguro o de un tercero a la sustitución o reparación de los 
bienes siniestrados y, en su defecto, a la amortización anticipada de la presente operación. 
 
- A no enajenar, sin recibir a cambio contraprestación equivalente, bienes o elementos integrantes de su 
activo patrimonial inmovilizado equivalentes al 20 % de dicho activo. 
 
- A no constituir, ampliar, ni permitir que se imponga ninguna hipoteca, prenda, gravamen, carga o 
cualquier otro derecho real de garantía, sobre los bienes muebles o inmuebles integrantes de su activo 
patrimonial inmovilizado, sin previo consentimiento expreso de Bankia, la cual podrá subordinar su 
concesión a que se constituya previamente a su favor una garantía para esta operación de naturaleza y 
rango satisfactorio para Bankia. 
 
- A notificar de inmediato a Bankia la concurrencia de cualquier circunstancia que pudiera ser causa de 
resolución del contrato y vencimiento anticipado de la presente operación, estipulando, de manera expresa, 
que será causa de resolución cualquier hecho que suponga una disminución de la solvencia del CLIENTE 
o, en su caso, de cualquiera de los Fiadores, y que tendrá tal consideración, además de los supuestos 
contemplados en los apartados anteriores, el embargo del 20 % de su activo patrimonial, en virtud de 
cualquier procedimiento que se siga contra el CLIENTE o, en su caso, de cualquiera de los Fiadores y con 
independencia de que se haya podido formular oposición a dicho procedimiento. 
 
- El CLIENTE se compromete, durante la vigencia de este contrato, a facilitar a Bankia, en un plazo de 
TREINTA (30) DÍAS a contar desde la fecha de su aprobación en Junta General de Accionistas, las cuentas 
anuales, así como el informe de gestión, que, en caso de estar obligado a ello, deberán ser auditados por 
una firma de reconocido prestigio. Asimismo se compromete y obliga a facilitar cualquier otra información 
financiera o contable que Bankia le pueda solicitar, en un plazo de QUINCE (15) DIAS a partir de la 
solicitud de Bankia. 
 
- El CLIENTE asimismo se obliga a dar cuenta inmediata a Bankia de toda modificación sustancial de sus 
estatutos, considerándose que el incumplimiento de este compromiso será causa bastante para el 
vencimiento del presente contrato. 
 
En todo caso, el CLIENTE se compromete a no llevar a cabo una modificación sustancial de las actividades 
que constituyan su objeto social, modificar la duración de su ejercicio social o, en general, efectuar o 
consentir cualesquiera otras modificaciones a sus estatutos sociales, (salvo aquellas que claramente no 
afecten al cumplimiento del presente contrato o vengan exigidas por ley), o iniciar cualquier procedimiento 
dirigido a su disolución, liquidación, escisión, segregación o aportación no dineraria de rama de actividad, 
fusión, absorción o transformación. 
 
Bankia se reserva el derecho, al recibir tales comunicaciones, de revisar el presente contrato, aceptando la 
continuidad del mismo en las condiciones que aquí se establecen, o exigiendo su cancelación en la forma 
prevista, obligaciones todas a las que el CLIENTE presta su conformidad. 
 
- A comunicar cualquier litigio, arbitraje o procedimiento de cualquier índole iniciado o de cuya iniciación 
tuvieran noticia y que si se resolviera de forma adversa para los mismos, tendría un efecto substancial 
adverso sobre sus negocios, activos, bienes o situación financiera o sobre su capacidad para cumplir sus 
obligaciones derivadas del presente Contrato o que pudiera cuestionar la validez o exigibilidad del Contrato. 
 
- En consideración a que en el estudio y concesión de la presente operación por Bankia igualmente se ha 
considerado de especial relevancia la composición actual del accionariado del CLIENTE, las partes 
acuerdan que será causa de resolución del presente contrato cualquier modificación en la composición del 
capital social del CLIENTE respecto a la existente en la fecha de firma del presente contrato, salvo que 
cuente con el consentimiento previo de Bankia. 
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En este sentido, y con el fin de evitar los efectos de dicha resolución contractual, el CLIENTE, en 
consideración a la relación con su/s accionista/s y su dependencia o vinculación con el/los mismo/s, se 
obliga a comunicarle/s cuanto se pacta en el párrafo anterior, al objeto de poder asumir y cumplir el 
compromiso que contrae con Bankia, y a informar a la misma, con un mes de antelación, de cualquier 
cambio accionarial que afecte a la participación del/de los socio/s. 
 
Bankia se reserva el derecho, al recibir tales comunicaciones, de revisar el presente contrato, aceptando la 
continuidad del mismo en las condiciones que aquí se establecen, o exigiendo su cancelación en la forma 
prevista, obligaciones todas a las que el CLIENTE presta su conformidad. 
 
- El CLIENTE se obliga a mantener el presente contrato y los derechos que de este contrato se derivan 
para Bankia, al menos, con las mismas preferencias, privilegios y rango que los que se deriven o puedan 
derivarse para otros acreedores financieros por causa de los contratos de préstamo o crédito que se 
celebren con el CLIENTE, obligándose asimismo a no constituir a favor de terceros acreedores mejores 
garantías que las ofrecidas a Bankia en el presente contrato, si con anterioridad no otorga idénticas 
garantías a favor de Bankia, o salvo el previo consentimiento escrito de Bankia. 
 
Sexta.- Causas de resolución: 
Bankia podrá declarar vencido el presente contrato y exigir el reembolso de cuantas cantidades les fueran 
debidas por el CLIENTE en ese momento por principal, intereses, gastos o cualquier otro concepto, si 
concurriese alguna (o varias) de las siguientes circunstancias, y la/s misma/s no fuera/n subsanada/s por el 
CLIENTE, en caso de ser subsanable/s, dentro de un plazo de cinco (5) Días desde la fecha de notificación 
del requerimiento. El incumplimiento de obligaciones de pago no estará sujeto a periodo de gracia alguno: 
 
a) La falta de pago del principal, intereses, comisiones y cualquier concepto previsto en el presente 
contrato. 
 
b) El incumplimiento por parte del CLIENTE o de cualquiera de su/s Fiador/es de cualquier obligación 
dimanante de este contrato, de manera particular las que se pactan en la Estipulación anterior, puestas de 
manifiesto por Bankia y no subsanadas por el CLIENTE o, en su caso, por su/s Fiador/es, en el plazo de 
CINCO (5) DIAS hábiles a partir de su notificación. 
 
c) El incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones de pago asumida contractual o legalmente por el 
CLIENTE o, en su caso, su/s Fiador/es, en cualquier contrato suscrito con Bankia o con terceros, muy 
especialmente el impago de una de las cuotas de un préstamo o de la deuda de una tarjeta de crédito. 
 
d) Si cualquiera de las declaraciones, manifestaciones realizadas por el CLIENTE o, en su caso, por 
cualquiera de sus fiadores, o los datos y documentos aportados durante el proceso de otorgamiento del 
presente contrato, fueran falsos, incorrectos, inexactos (salvo que la falta de veracidad o exactitud no fuera 
sustancial) u omitiera información de carácter sustancial, que de haber sido conocida la información 
correcta por Bankia, no hubiera accedido a otorgar el presente contrato. 
 
e) En el caso de que el CLIENTE o, en su caso, su/s Fiador/es, estuvieran obligados a auditar sus cuentas, 
si no se emitiera opinión sobre los estados financieros del acreditado por un auditor o ésta fuera adversa, o 
si se hubiera emitido con salvedades materiales que puedan hacer dudar que el CLIENTE cumplirá con las 
obligaciones derivadas del presente contrato. 
 
f) Cuando de la información contable y financiera del CLIENTE o, en su caso, de su/s Fiador/es resulte un 
empeoramiento sustancial de su evolución respecto del último balance auditado a la firma del presente 
contrato o si el CLIENTE, en su caso, su/s Fiador/es no estuvieran obligados a auditar las cuentas, 
respecto de la última información de carácter financiero o contable que hubieran facilitado a Bankia antes 
de la firma del presente contrato. 
 
g) Cuando con arreglo a la información de los mercados, obtenida de cualquier fuente, resulte un deterioro 
de la situación del CLIENTE o, en su caso, de su/s Fiador/es que hagan dudar respecto de la viabilidad de 
sus negocios.  
 
h) Cuando por cualquier causa el CLIENTE o su/s Fiador/es, cesaran en la continuidad de su negocio o 
acordasen su disolución, liquidación, así como la fusión o absorción del mismo. Igualmente será causa de 
resolución el cierre, segregación o escisión de una parte sustancial de sus establecimientos, o conjunto de 
activos patrimoniales, sin recibir a cambio contraprestación equivalente, así como el cambio o modificación 
sustancial del objeto social o de su forma. Particularmente, en el caso de absorción o fusión, se procederá 
a la resolución de la presente operación si la empresa resultante de dichos actos no actos no cumple las 
condiciones requeridas en el CONTRATO DE FINANCIACIÓN, según las condiciones reflejadas en este 
Contrato. 
 
Asimismo podrá resolverse cuando, sin concurrir las circunstancias previstas en los apartados anteriores 
sea presumible una variación sustancial en la situación económica del CLIENTE o de cualquiera de su/s 
Fiador/es, por el impago de efectos a su cargo en un plazo de dos meses, o la hipoteca, embargo o venta 
del 20 % de su activo patrimonial, en este caso sin recibir a cambio contraprestación equivalente. 



148 

 
Igualmente se resolverá, si cualquiera de/los Fiador/es fuesen declarados en concurso o presentasen 
solicitud de concurso voluntario o fuese admitida a trámite la solicitud de su concurso necesario. 
 
i) Cuando ocurrieran graves acontecimientos de índole política, social, financiero o económico, que hicieran 
imposible la continuación de la operación, una vez agotado el plazo de un mes desde que se manifestaron 
dichos acontecimientos, durante el cual Bankia y el CLIENTE intentarán llegar a acuerdos o soluciones 
para la superación de los mismos. 
 
j) Cuando se produzca cualquier situación o hecho que haya perjudicado o vaya a perjudicar 
sustancialmente: (i) la capacidad del CLIENTE o, en su caso, de cualquiera de sus Fiadores, para atender 
a sus obligaciones derivadas del presente Contrato; y/o (ii) a la solvencia o la situación financiera del 
CLIENTE, sus negocios, activos o bienes, o, en su caso, de cualquiera de sus Fiadores, de forma tal que 
no le/s permita atender puntual e íntegramente sus obligaciones de acuerdo con el presente Contrato. 
 
k) Si cualquier otra deuda contraída por el CLIENTE, o, en su caso, cualquiera de su/s Fiador/es, respecto 
a sumas tomadas en préstamo o fondos de otro modo obtenidos resultara líquida y exigible o susceptible 
de ser declarada líquida y exigible antes de su correspondiente fecha de vencimiento; si la referida deuda 
no se liquidara a su vencimiento; si cualquier garantía dada por el CLIENTE no fuera ejecutable o no lo 
fuera al exigirse su ejecución, o si cualquier gravamen constituido por el CLIENTE sobre bienes de su 
propiedad fuera o resultara ejecutable. 
 
l) Igualmente serán causas de resolución que el CLIENTE incumpla cualquiera de las condiciones que le 
han hecho merecedor de la financiación I.C.O., incluida como tal la finalidad inversora para la que fue 
concedido el préstamo, según el documento de solicitud, o el no cumplir cualquiera de las estipulaciones 
que se pactan en este contrato y, en particular, si se dan cualquiera de los supuestos de amortización 
obligatoria previstos anteriormente. 
 
En cualquiera de los casos de resolución o cancelación del contrato, total o parcial, se aplicará la obligación 
de pago de penalización previstas en la estipulación segunda y quinta. 
 
Séptima.- Intereses de demora: 
Incurrirán en mora el CLIENTE y su/s fiador/es solidarios a partir del día siguiente de la fecha estipulada 
para el pago en las estipulaciones anteriores, viniendo obligados a satisfacer por intereses de demora 
sobre las cantidades adeudadas por todos los conceptos, al tipo resultante de incrementar el tipo de interés 
nominal anual ordinario vigente en cada momento con el margen que se indica en el Anexo de Condiciones 
Financieras Particulares para el interés de demora. 
 
Los intereses de demora se devengarán por días naturales y Bankia podrá capitalizar los intereses 
moratorios, líquidos y no satisfechos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 317 del Código de 
Comercio, liquidándose dichos Intereses moratorios con la misma periodicidad que se establece en la 
estipulación Tercera para las cuotas de amortización. 
 
Octava.- Fianza solidaria:  
 
Sin perjuicio de la responsabilidad personal e ilimitada del CLIENTE, del derecho de compensación de 
créditos y deudas a favor de Bankia y del resto de garantías constituidas a su favor, los fiadores que, en su 
caso, se consignen en esta póliza, garantizan la operación con todos sus bienes presentes y futuros, 
obligándose indistinta y solidariamente entre sí y con la parte deudora, al cumplimiento de las obligaciones 
estipuladas en el presente contrato, renunciando a los beneficios de división, orden y excusión.  
 
La responsabilidad que contrae/n el/los Fiador/es es de carácter solidario con respecto al deudor principal, 
en cuyos propios términos queda/n obligado/s, aceptando de manera expresa todos los pactos y 
condiciones estipulados en el presente contrato, de manera expresa el derecho de compensación de 
créditos y deudas a favor de Bankia respecto de toda clase de cuentas, saldos, valores o efectos a su favor 
en Bankia pudiendo Bankia dirigir contra el/los Fiador/es acción ejecutiva. 
 
La responsabilidad del/de los Fiador/es subsistirá hasta la cancelación total y definitiva de las obligaciones 
contraídas por el CLIENTE y en ningún caso se verá alterada, cancelada o sustituida, como consecuencia 
de convenios que Bankia pueda alcanzar con el CLIENTE en el marco de un procedimiento concursal. 
 
El/los Fiador/es da/n su expresa conformidad a cualquier género de tolerancia que, en régimen de 
excepción, Bankia tenga con el CLIENTE, consistente en la concesión de alguna virtual moratoria. 
 
Novena.- Responsabilidad solidaria de los CLIENTES. 
Los derechos y obligaciones que en virtud de este contrato se derivan para los CLIENTES tienen carácter 
solidario. En consecuencia, de conformidad con el artículo 1.144 del Código Civil, Bankia podrá dirigirse 
contra cualquiera de los CLIENTES o contra todos o algunos de ellos simultáneamente para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones que para los mismos se derivan de este contrato. Asimismo, las 
reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los 
demás mientras no resulte cobrada la deuda por completo. 
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Décima.- Acciones judiciales: 
Este contrato podrá ser resuelto cuando concurra alguna de las circunstancias antes previstas, o cuando el 
CLIENTE o cualquiera de sus Fiadores incumplan cualquiera de las obligaciones que contractualmente les 
atañen. 
 
Resuelto el contrato, podrá Bankia ejercitar las acciones de todo tipo, incluso judiciales, que correspondan 
frente al CLIENTE y los fiadores, que renuncian expresamente a los beneficios de división, orden y 
excusión, reclamándoles las cantidades adeudadas, tanto vencidas como pendientes de vencer, con sus 
intereses, incluso los de demora, gastos y costas procesales, en los que se Incluirán los honorarios de 
Letrado y derechos de Procurador. 
 
La mera Interposición de demanda judicial por Bankia supone la resolución del contrato. 
 
Para el ejercicio de las acciones judiciales que procedan derivadas del presente contrato, incluso en caso 
de ejecución, dado que la cantidad prestada es líquida desde su origen, bastará que a la demanda se 
acompañe testimonio expedido por el Notario, del original de la póliza debidamente conservada en su 
Libro-Registro o copia autorizada de la póliza con las formalidades exigidas en la Ley, en su caso, las que 
se requieran especialmente a efectos de seguir acción ejecutiva, todo ello con el fin de reintegrarse Bankia 
del saldo resultante de las operaciones derivadas del presente contrato, intereses de demora y comisiones, 
más los gastos y costas que se originen en el procedimiento 
 
Sin que se pierda esa naturaleza real y la preferencia que conlleva, por así convenirlo expresamente las 
partes, Bankia podrá presentar la liquidación por ella practicada para determinar la deuda, haciéndose 
contar por el fedatario que intervenga a su requerimiento, que la cantidad exigible resulta de la liquidación 
efectuada por Bankia, y que la misma se ha practicado en la forma pactada por las partes de este contrato. 
 
Undécima.- Compensación: 
Será facultad de Bankia  la de aplicar para la amortización de las cantidades adeudadas los importes que el 
CLIENTE o cualquiera de sus fiadores tuvieran a su favor en otras cuentas abiertas en aquella. 
 
La firma este contrato por los comparecientes, supone una expresa aceptación a estos cargos. 
 
Asimismo y respecto a los valores y activos de todas clases que estén depositados por el CLIENTE o por 
cualquiera de los fiadores en Bankia, tanto uno como otros autorizan expresamente a ésta para que pueda 
proceder a su venta y amortice, con el importe de dicha enajenación, las cantidades que resulten 
adeudadas en virtud del presente contrato. 
 
Undécima Bis.- Comisiones: 
- Comisión de apertura indicada en el Anexo de Condiciones Financieras Particulares, que se calculará 
sobre el importe concedido, que se satisfará por el CLIENTE de una sola vez a la firma del contrato, 
mediante adeudo en la cuenta que mantiene abierta en Bankia. 
 
- En concepto de reclamación de posiciones deudoras vencidas, Bankia podrá percibir del CLIENTE o, en 
su caso, del/de los Fiador/es, la comisión indicada en el Anexo de Condiciones Particulares, para 
compensar los gastos de gestión de impagados que se reclamen. Esta comisión se devengará en cada 
cuenta o contrato y por cada posición deudora vencida, originada por cualquier tipo de asiento, ejecución 
de garantía, amortizaciones, cuotas, intereses, comisiones o cualquier otro asiento, incluso excedidos de 
crédito no regularizados en la fecha comprometida. Esta comisión se aplicará una sola vez, aunque la 
posición deudora se prolongue más de un período de liquidación. 
 
- BANKIA, podrá aplicar al CLIENTE una comisión en las amortizaciones anticipadas que tengan lugar 
durante los DOS (2) primeros años de la vigencia de la financiación, en función del semestre en que tenga 
lugar dicha amortización anticipada, dentro de los siguientes límites: 
 

SEMESTRE DE LA AMORT. ANTICIPADA PLAZO 
 HASTA UN AÑO 

COMISION 
(FLAT) 

1º 0,21 % 

2º --- 

3º --- 

4º --- 

 

SEMESTRE DE LA AMORT. ANTICIPADA 
PLAZO 2 Y 3 AÑOS 

COMISION 
(FLAT) 2 AÑOS 

COMISION 
(FLAT 3 AÑOS 

1º 0,34 % 0,34 % 

2º 0,24 % 0,24% 

3º 0,15 % 0,15 % 

4º --- 0,06 % 

 

SEMESTRE DE LA AMORT. ANTICIPADA  COMISION 
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PLAZO 5 y 7 AÑOS (FLAT) 

1º 0,42 % 

2º 0,29 % 

3º 0,19 % 

4º 0,08 % 

 

SEMESTRE DE LA AMORT. ANTICIPADA  
PLAZO 10, 12, 15 y 20 AÑOS 

COMISION 
(FLAT) 

1º 0,50 % 

2º 0,35 % 

3º 0,22 % 

4º 0,09 % 

 
Si la amortización anticipada tuviese lugar en una fecha posterior a los DOS (2) años de vigencia desde la 
concesión de la financiación, BANKIA no podrá repercutir al cliente cantidad alguna.  
 
Esta comisión será, en su caso, adicional a las penalizaciones por amortización anticipada obligatoria o 
facultativa que se establezcan para el CLIENTE en el presente contrato. 
 
Duodécima.- Gastos e impuestos: 
El CLIENTE, en su caso, su/s Fiador/es, expresamente asume/n y se obliga/n a pagar los gastos y tributos 
de toda clase derivados del presente contrato, así como los suplidos y, en particular: gastos de correo; los 
que correspondan por la intervención de los Notarios que intervengan en su instrumentación y desarrollo de 
los pactos previstos en el mismo, incluida, en su caso, su elevación a público. 
 
Decimotercera. Servicio de Atención al Cliente y protección de datos de carácter personal.  
- Servicio de Atención al Cliente:  
 
BANKIA tiene establecido un Servicio de Atención al Cliente de conformidad con la normativa aplicable. Los 
clientes podrán dirigir a dicho Servicio de Atención al Cliente las reclamaciones relacionadas con intereses 
y derechos legalmente reconocidos a favor de los mismos, a través de la dirección postal, nº AP 61267 
28080 Madrid, a través del Servicio de Oficina Internet, a través del teléfono 902 246 810 o por fax número 
91 379 22 95. 
 
En caso de disconformidad con la resolución del Servicio de Atención al Cliente de la Entidad, o si 
transcurren los plazos que indique la normativa de aplicación desde la presentación del escrito de 
reclamación o queja sin obtener resolución, el reclamante podrá dirigirse a cualquiera de los Comisionados 
para la Defensa del Cliente de Servicios Financieros, siendo imprescindible haber presentado previamente 
la reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente de BANKIA. 
 
- Protección de datos de carácter personal: 
(i)  Los datos personales del CLIENTE recogidos en este documento o recogidos/generados con ocasión 
de su ejecución y control (incluida la imagen contenida en su documento de identificación, teléfono móvil, 
correo electrónico y la voz, entre otros), así como los datos a los que la ENTIDAD tenga acceso como 
consecuencia de su navegación por las páginas web de Internet de la ENTIDAD para la consulta, solicitud 
o contratación de cualquier servicio o producto, o transacción u operación realizada, serán tratados y, en su 
caso, incorporados a bases de datos, bajo la responsabilidad de la ENTIDAD, con las siguientes 
finalidades: 
 
-  El desarrollo, mantenimiento, cumplimiento y control de la relación precontractual o contractual entre el 
CLIENTE y la ENTIDAD creada o que vaya a crearse en virtud de este documento. 
 
-  El cumplimiento por la ENTIDAD de las obligaciones impuestas por la Ley, lo cual implica, entre otros, 
que: 

 
- El tratamiento por la ENTIDAD y demás prestadores/sistemas de servicios de pago nacionales e 
internacionales (incluidos sus prestadores de servicios tecnológicos) de los datos necesarios para llevar a 
cabo una transacción solicitada por el CLIENTE. Estos prestadores y sistemas pueden estar obligados por 
la legislación del Estado donde estén situados o por acuerdos concluidos por éste, a facilitar información 
sobre estas transacciones a las autoridades u organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro 
como fuera de la Unión Europea (y, por tanto, en este último caso, no siempre contando con un nivel de 
protección equivalente al dispensado por la legislación española), en el marco de la lucha contra la 
financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de 
capitales; 
-   El tratamiento por parte de la ENTIDAD para el cumplimiento de las obligaciones de identificación del 
CLIENTE, y el análisis de operaciones exigido por la normativa de prevención de blanqueo de capitales, 
pudiendo solicitar dminiatos sobre su actividad empresarial o profesional ante Organismos Públicos (como 
la Tesorería General de la Seguridad Social) con el fin de verificar la información facilitada. 
-   El tratamiento que resulte necesario para el cumplimiento de las finalidades que las leyes atribuyen a 
todos los sistemas institucionales de protección conforme éstas han quedado aprobadas por el Banco de 
España y la Comisión Nacional de Competencia respecto del sistema institucional de protección al que 
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pertenece la ENTIDAD (el “SIP”), a los efectos del análisis crediticio de riesgo y solvencia y consolidación 
de balance del SIP así como cualquier otro aspecto de la integración financiera (asistencia financiera 
recíproca, tesorería global, mutualización de resultados y consolidación contable) y funcional (centralización 
de políticas, integración operativa y tecnológica y puesta en común y desarrollo de negocios) de los 
miembros del SIP y, en su caso, para el desarrollo de los procesos electorales de las entidades de crédito 
que integran el SIP, cuando así lo disponga la legislación aplicable en cada momento, 
 
(ii)     Todos los datos personales solicitados con motivo de la suscripción de este documento son 
obligatorios, por lo que, de no facilitarse, la ENTIDAD podrá no ejecutar el objeto de éste y/o dar por 
finalizadas sus relaciones con el CLIENTE. El CLIENTE se compromete expresamente a comunicar a la 
ENTIDAD cualquier actualización u otra modificación que proceda respecto de los datos aportados. En 
caso de no hacerlo, la ENTIDAD estará facultada para actualizar por cualesquiera otros medios los datos 
obrantes en sus ficheros que resulten desactualizados. 
 
(iii)     Asimismo, se informa al CLIENTE que la ENTIDAD podrá proceder al tratamiento de sus datos para 
evaluar su solvencia, pudiendo a tal efecto: 
 
-   Solicitar y comunicar información a/de la Central de Información de Riesgos del Banco de España -
CIRBE- relativa a la identificación, riesgos de crédito y condición de empresario individual, en su caso  
-   Solicitar y comunicar información a/de cualesquiera otros ficheros comunes de solvencia patrimonial y 
crédito, comprendiendo información relativa a la solvencia, datos de contacto actualizados para el cobro así 
como deudas ciertas, líquidas, exigibles con vencimiento no superior 6 años cuyo pago haya sido 
requerido); y   
-   Solicitar información a registros públicos y a empresas que facilitan informes comerciales (información de 
solvencia y actualización de datos de contacto). 
 
(iv) El CLIENTE salvo que manifieste lo contrario mediante la marcación de la casilla contenida en este 
contrato, consiente en el tratamiento de sus datos por parte de la ENTIDAD, incluso una vez concluida su 
relación con la misma, para el análisis de su perfil a efectos comerciales y remitirle comunicaciones 
comerciales de productos y servicios de los sectores financieros, (incluidos servicios bancarios, de 
inversión y seguros), inmobiliario, cultural, turismo, viajes, consumo, entretenimiento y ocio). 
Asimismo, salvo que manifieste lo contrario mediante la marcación de la casilla contenida en este contrato, 
el CLIENTE consiente en el tratamiento de sus datos por parte de la ENTIDAD, para la remisión de las 
comunicaciones comerciales a las que se refiere el párrafo anterior por medios de comunicación 
electrónica, tales como su email o teléfono móvil. 
 

Por favor, marque la casilla correspondiente si no desea recibir la información comercial antes mencionada 
incluso a través de medios electrónicos por parte de la ENTIDAD  [_] 

 
(v)     El CLIENTE salvo que manifieste lo contrario mediante la marcación de la casilla contenida en este 
contrato, consiente en la comunicación de sus datos personales a cualesquiera otras sociedades de su 
grupo (cuya composición actualizada en cada momento figura en la página web 
http://www.bankia.com/Ficheros/CMA/ficheros/Participadasbankia.PDF) que comercialicen, gestionen o 
financien en cada momento productos o servicios de los sectores anteriormente mencionados, a fin de que 
por las mismas se proceda al tratamiento de sus datos para el análisis de su perfil a efectos comerciales y 
la remisión de las comunicaciones comerciales de productos y servicios de los sectores mencionados en el 
apartado anterior..   
  

Por favor, marque con una casilla si no autoriza la cesión para fines comerciales de sus datos a las otras 
entidades del Grupo antes mencionadas: [_] 

 
(vi)     El CLIENTE podrá revocar en cualquier momento los consentimientos prestados en el presente 
contrato, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo su 
solicitud, por escrito, acreditando su identidad, a la dirección de correo electrónico 
protecciondedatos@bankia.com o al apartado de correos nº 61076 Madrid 28080, indicando “LOPD-
derechos ARCO”. 
 
Decimotercera-BIS.- Tratamiento de datos personales en relación con la presente operación: 
Así mismo, a los efectos de lo dispuesto en las disposiciones vigentes en materia de protección de datos, y 
como expresión del consentimiento otorgado en la anterior estipulación, el/los interviniente/s consiente/n y 
acepta/n el tratamiento informático de los datos que afectan a la presente operación para su transmisión al 
I.C.O. u otros organismos públicos, a los efectos de control y seguimiento de la misma, así como para que 
dichos datos puedan ser utilizados con fines estadísticos y cumplimiento de la legislación vigente. 
Asimismo, el CLIENTE autoriza al ICO para que, siempre en su beneficio, éste pueda facilitar, a aquellos 
organismos con los que el ICO pudiera suscribir Acuerdos o Convenios relativos a sus Líneas de 
Financiación, cuanta información concerniente a las operaciones formalizadas pudiera serle requerida.  
 
Así mismo, el/los interviniente/s acepta/n recibir, en la dirección de correo electrónico en su caso facili tada 
en el Anexo 0 de este contrato, la Newsletter del ICO, así como cuanta información, relacionada con el ICO 
y sus diferentes Líneas de Financiación, el ICO considere oportuno remitirle y, en especial, para el envío 
por parte del ICO  de comunicaciones publicitarias o promociónales del ICO por cualquier medio, incluido 

http://www.bankia.com/Ficheros/CMA/ficheros/Participadasbankia.PDF
mailto:protecciondedatos@bankia.com
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mediante comunicaciones comerciales electrónicas o equivalentes, aún concluida la relación contractual 
entre las partes, de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico. 
 
Decimocuarta.- Legislación y Fuero: 
El presente contrato se regirá por el Derecho común español. 
 
En caso de ejercicio de acciones judiciales, a efectos de determinar el Tribunal competente, las partes se 
someten a cuanto establezca la Ley de Enjuiciamiento Civil en función de la clase de juicio o acción que se 
siga. Para el caso de ejercicio de acción ejecutiva las partes determinan como lugar de cumplimiento de la 
obligación el de la Sucursal de Bankia donde se encuentran domiciliados los pagos del préstamo. 
 
Las partes, en los conceptos que comparecen y respectivamente intervienen, firman el presente contrato en 
unión de sus Anexos, que forman parte inseparable del mismo, en prueba de conformidad con su 
contenido, y a los efectos en él previstos, y en especial a los previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Firman con la intervención del Fedatario Público que suscribe, en el lugar y fecha expresados en el 
documento. 
 
Bankia, S.A.    CONSELL COMARCAL VALLES ORIENTAL 
p.p. 
 
Como Secretario Accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, doy fe que el presente contrato ha 
sido firmado por Bankia S.A. y el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en fecha xx de xxxx de 2013,  
 
 
Jordi Vendrell i Ros 
Secretario Accidental  del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 

OFICINA:           PRÉSTAMO Nº:         

                  
  Fecha: En       , a       de       de      .       
                  

INTERVINIENTES             

Las partes comparecientes que han quedado identificadas en la comparecencia de este contrato del que el 
presente es Anexo. 

                  

Datos del préstamo             

Importe del préstamo (en cifra y en letra). 

       EUROS          EUROS 

Finalidad del préstamo (1)        

Cuenta de abono y de cargo del préstamo        

Modalidad tipo de interés (FIJO O VARIABLE)        

Fecha de inicio de cómputo        Fecha de vencimiento        

Duración total del préstamo       MESES Duración de la carencia        MESES 

Nº cuotas de capital          Periodicidad pago capital        

Sistema de amortización        Periodicidad pago intereses        

Importe cuota inicial       EUROS Importe cuotas periódicas        

Periodicidad de revisión tipo de interés (sólo aplica al tipo variable) SEMESTRAL 

Fecha de primera revisión: 6 meses desde la fecha de inicio de cómputo        

Tipo de cesión ICO        Diferencial fondeo ICO       % 

Margen       % Tipo de interés DEUDOR        % 

Comisión de apertura 0,00% TAE:        % 

Tipo de interés de demora        % 
Comisión posiciones        EUROS 

deudoras    

 
(1) Ej: adquisición de activos fijos productivos/Gastos de primer establecimiento/Adquisición de 
empresas/Otros, etc.   
                  

El presente es Anexo inseparable del Contrato de préstamo identificado en el encabezamiento y no supone 
novación, ni modificación del mismo. Contiene las condiciones financieras a que se sujeta la presente operación 
de conformidad con el Contrato de Financiación suscrito entre el ICO y BANKIA, correspondiente a la Línea “ICO 
EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2013”, y cuyo marco regulador se contiene en el Contrato del que el presente 
es Anexo y que suscriben las partes de conformidad, en el lugar y fecha identificado en el encabezamiento del 
Contrato del que el presente es Anexo. 

                  

Bankia, S.A.   
Los 

Prestatarios     
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P.p. 
               

 
Oficina: 8701 
Expediente número: ............................. 
En Granollers, a ........................... 
 
ANEXO A LA PÓLIZA DE PRESTAMO ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2013, POR IMPORTE, EN 
SU CASO MÁXIMO, DE UN MILLON DE EUROS (1.000.000 €), OTORGADO POR Bankia, S.A. (Bankia) A 
FAVOR DE CONSELL COMARCAL VALLES ORIENTAL, EL DÍA .. (fecha formalización póliza) .., CON LA 
INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO ACCIDENTAL DEL CONSELL COMARCAL VALLES ORIENTAL, D. 
JORDI VENDRELL I ROS 
 
Con efectos a partir de la firma del presente Anexo, queda añadida a la Póliza la siguiente Estipulación 
Adicional: 
 

C O M PA R E C E N C I A       E       I N T E R V E N C I Ó N 
 
De una parte, Bankia, S.A., que en adelante se le denominará Bankia, con N.I.F. A-14010342 y con 
domicilio en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, debidamente representada por: 
 
- Dª Mª Dolors Martínez Gómez, con D.N.I. nº 43.423.077-C, en virtud de poder de fecha 17/06/2011, 
otorgado ante el Notario de Madrid, D. Antonio Perez Coca Crespo, con el número 1903/2011 de orden de 
su protocolo. 
 
- D. Francisco Gutiérrez Bacaicoa, con D.N.I. nº 16.566.296-V, en virtud de poder de fecha 27/04/2012, 
otorgado ante el Notario de Madrid, D. Ignacio Paz Ares Rodríguez, con el número 743/2012 de orden de 
su protocolo. 
 
De otra parte, en calidad de PRESTATARIO (en adelante, citado/s, en su caso conjuntamente, como “el 
CLIENTE”): 
 
- CONSELL COMARCAL VALLES ORIENTAL, con CIF Nº P5800010J, con domicilio en C/ Miquel Ricomà 
46 de Granollers, debidamente representada por el presidente del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
virtud de lo que dispone el artículo 13 del Texto refundido de la Ley de Organización Comarcal de 
Catalunya, aprobado por el Decreto 4/2003, de 4 de noviembre, asistido por el secretario accidental, señor 
Jordi Vendrell i Ros,por razón del cargo y para dar fe del acto, de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter estatal. 
 
Los comparecientes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para otorgar el presente 
documento y a tal efecto, 
 

E X P O N E N  
 
Que con fecha de hoy ha sido suscrito el contrato referido en el encabezamiento, por importe de un millón 
de euros (1.000.000 €) y con vencimiento en fecha .............. . 
 
II. Que las partes han acordado la inclusión de la siguiente cláusula adicional, lo que llevan a efecto de 
mutuo acuerdo, en base a las siguientes 
 

E S T I P U L A C I O N E S 
 
1. Cláusula adicional: 
Sin perjuicio de la responsabilidad universal del CLIENTE, las partes señalan que se ha considerado de 
especial relevancia para la concesión de la presente operación que los importes que el CLIENTE deba 
cobrar del Ministerio de Hacienda, se domicilien en la cuenta nº 2038-8701-13-6000010268 abierta en 
Bankia y se destinen a la amortización anticipada de la operación. 
 
En este sentido, el CLIENTE domicilia irrevocablemente los cobros que debe percibir del Ministerio de 
Hacienda por la cantidad mínima de  Un millón de Euros (1.000.000 €) en la cuenta nº 2038-8701-13-
6000010268, y se obliga a no cambiar el domicilio de abono de los mismos si no cuenta con el 
consentimiento expreso de Bankia.  
 
Asimismo, el CLIENTE instruye expresamente a Bankia para que el día 2 de enero de 2014 o en cualquier 
fecha posterior en que se reciban los fondos del Ministerio de Hacienda, proceda a aplicar el saldo que 
exista en la cuenta nº 2038-8701-13-6000010268 a la amortización anticipada de la operación de préstamo 
de la que el presente es anexo. 
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2. Gastos e impuestos: 
Serán de cuenta del CLIENTE y, en su caso, del/de los Fiador/es, todos los gastos, suplidos, incluidos los 
gastos de correo, e impuestos que se ocasionen como consecuencia del presente contrato, con 
independencia de quien sea el sujeto pasivo del impuesto, incluyendo, en su caso, los tributos y los 
honorarios de los Fedatarios que intervengan en su elevación a público, incluido el coste de los 
documentos de fedatario público necesarios para la ejecución judicial de la deuda, sin perjuicio de que 
Bankia pueda adelantar el importe de esos tributos y honorarios y reclamar los mismos al CLIENTE o, en 
su caso, al/a los Fiador/es, al amparo y de conformidad con el presente contrato. El CLIENTE y, en su 
caso, el/los Fiador/es autoriza/n a Bankia a realizar el cargo de los citados gastos e impuestos en cuenta/s 
abiertas a su nombre (en su caso a nombre de cualquiera de ellos) en Bankia 
 
3. Carácter de la novación: 
Quedan subsistentes íntegramente las restantes estipulaciones del Contrato referido en el encabezamiento 
e incluso lo que se modifica, en aquello que no se oponga al contenido del presente documento. 
 
La presente no supone novación ni anulación alguna de las obligaciones contraídas en lo que respecta a 
las estipulaciones del Contrato, formalizándose a todos los efectos previstos en el mismo del que esta 
cláusula es adición. 
 
Las partes, en los conceptos que comparecen y respectivamente intervienen, firman el presente documento 
en prueba de conformidad con su contenido, y a los efectos en él previstos, y en especial a los previstos en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Firman con la intervención del Fedatario Público que suscribe, en el lugar y 
fecha expresados en el documento. 
 
Bankia       EL/LOS CLIENTE/S 
P.p. 
 
Como Secretario Accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, doy fe que el presente contrato ha 
sido firmado por Bankia S.A. y el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en fecha xx de xxxx de 2013,  
 
Jordi Vendrell i Ros 
Secretario accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 

2. Aprovar el contingut específic del contracte d’acord amb les condicions que es 
relacionen a continuació, sens perjudici que aquelles associades a una publicació 
puguin variar en funció de la data de formalització del contracte:  
 
- Import: 1.000.000 euros 

- Termini: 12 mesos 

- Periodicitat quotes (pagament interessos): mensual 

- Tipus d’interès variable, en base a l’euribor reuter 6 mesos + diferencial de captació de fons ICO 
+ marge Bankia 

- L’Euribor Reuter 6 mesos publicat el dia 7 de novembre de 2013 valor 0,34%.  

- Diferencial de captació de fons ICO: el publica quinzenalment l’ICO a la pàgina. Actualment 
fins el 15 de novembre és de l’1,30%. 

- Marge Bankia: 2,30% 

- Tipus per la quinzena actual: 3,94% nominal periodicitat d’amortització mensual. A partir del 
19 de novembre es publica el nou tipus d’interès.  

- Comissió d’obertura, estudi i disponibilitat: exempt 

- Comissió d’amortització o cancel·lació anticipada voluntària: 1% sobre l’import amortitzat o 
cancel·lat.  

- Comissió amortització o cancel·lació anticipada obligatòria: 2% sobre l’import amortitzat o 
cancel·lat.  

 
3. Comunicar aquest acord al Departament d’Economia i Coneixement, en el termini 

del primers deu dies del mes següent, mitjançant la tramesa dels models CT-0 
“Dades generals” i “CT-1 “Operació de tresoreria”. 

 
4. Notificar aquest acord a Bankia, SA.” 
 
El senyor Ignasi Valls i Vilaró diu que ja es va demanar autorització al Ple anterior per 
obrir el període de negociacions, i vam dir que si això s’acabava formalitzant havíem 
de tornar-ho a portar al Ple. Efectivament tenim aquesta operació, però vull tornar a fer 
una sèrie de consideracions al respecte, perquè he vist alguna cara d’estranyesa 
perquè la formalitzem amb Bankia. Us he de dir que tant aquest exercici com a 
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l’anterior és la única entitat financera que s’ha presentat davant les propostes del 
Consell de treure a concurs les diferents operacions de tresoreria, o sigui que ni el 
Santander que té tants milions que li han entrat de no se on, ni La Caixa, ni el BBVA, 
ni totes aquestes histories, que sapigueu que els únics que s’han presentat són 
aquests a través d’un crèdit ICO. La quantitat que hem demanat, que hem concertat, 
que també posem aquí que en el moment que arribin els ingressos del Ministeri, que 
pot ser molt ràpid, que potser es retrasa fins a principis d’any, hem de veure que acaba 
passant, perquè tampoc està clar, a mesura que arribin aquests ingressos cancelarem 
aquesta operació, que la tindrem 4 mesos, 5 mesos, en funció d’això. Però a part de 
les dificultats que tenim, una de les grans dificultats que tenim, que tothom en té però 
nosaltres especialment, és que no tenim accés al crèdit amb la resta d’entitats, i quan 
obrim concurs les convidem personalment a totes les que hi ha a la plaça de 
Granollers, que són totes, evidentment. 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESTUDIS 
 
41. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 731/2013, de 25 de setembre, d’aprovació d'un contracte 
- 740/2013, de 27 de setembre, d’aprovació d’una primera certificació 
- 850/2013, de 31 d'octubre, d’autorització i disposició d'una despesa 

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

- 731/2013, de 25 de setembre, d’aprovació d'un contracte 
- 740/2013, de 27 de setembre, d’aprovació d’una primera certificació 
- 850/2013, de 31 d'octubre, d’autorització i disposició d'una despesa 

 
 
42. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 

per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d'arquitectura tècnica amb 
l’Ajuntament de Castellcir. 
 

Llegit el dictamen de l’Àrea de Política Territorial i Estudis, de 13 de novembre de 
2013, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 

 
“El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Castellcir per a la 

prestació d’assistència en matèria d’arquitectura tècnica i de medi ambient i enginyeria, la 
durada el qual finalitza el 31 de desembre de 2013 i és prorrogable per un any durant el 
2014. 
 
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. 
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D’acord amb les converses mantingudes amb l’Ajuntament, es proposa la pròrroga del 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Castellcir per a la prestació d’assistència en 
matèria de medi ambient i enginyeria durant el 2014.” 

 

2. El 13 de novembre 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, d’acord amb el qual correspon a la 
comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

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

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

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

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

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

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 

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

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

Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Castellcir en matèria 
d’arquitectura tècnica, d’acord amb el qual aquest pot ser objecte de dues 
pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la primera pròrroga del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a 
l’Ajuntament de Castellcir en matèria d’arquitectura tècnica, d’acord amb el 
contingut següent: 
 

 “R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Carlos Ibáñez Pueyo, alcalde-president de l’Ajuntament de Castellcir, 
assistit pel secretari de la corporació, senyor Jaume Salés i Malian. 

 
 

I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Castellcir, en virtut del que 
disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 
 

M A N I F E S T E N 
 

I. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i 
l’Ajuntament de Castellcir, en endavant l’AJUNTAMENT, vàrem formalitzar un conveni 
per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica. 
 

II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes 
des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013, essent susceptible de 
dues possibles pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés 
de les parts. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant 

a l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica, per l’any 
2014.  
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D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest 
conveni que subjecten als següents 
 

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
per part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria d’arquitectura tècnica. 
 
Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura 

tècnica a l’AJUNTAMENT, per a l’any 2014, és de 6.056,02  euros més l’IPC de l’any 
2013 sobre aquest import. 

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener de 2014 i del 31 de juliol 
de 2014. 

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

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

 
Tercer. Vigència 

 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Castellcir.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

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

Llegit el dictamen de l’Àrea de Política Territorial i Estudis, de 13 de novembre de 
2013, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 

 
“El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de La Llagosta per a la 
prestació d’assistència en matèria d’habitatge, la durada el qual finalitza el 31 de desembre 
de 2013 i és prorrogable per un any durant el 2014. 
 
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 
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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 les converses mantingudes amb l’Ajuntament, es proposa la pròrroga del 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de La Llagosta per a la prestació d’assistència 
en matèria d’habitatge durant el 2014.” 

 
2. El 13 de novembre 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, d’acord amb el qual correspon a la 
comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

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

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

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

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

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

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 

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

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels 



160 

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. El pacte cinquè 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’arquitectura tècnica, d’acord amb el qual aquest pot ser objecte de dues 
pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la primera pròrroga 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’arquitectura tècnica, d’acord amb el 
contingut següent: 
 

 “R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Alberto López Rodríguez, alcalde-president de l’Ajuntament de la 
Llagosta, assistit per la secretària de la corporació, senyora Teresa Valldeoriola i 
Ferrerons. 

 
I N T E R V E N E N 

 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de la Llagosta, en virtut del que 
disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
El secretari accidental i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, 
d’acord amb l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 
 

M A N I F E S T E N 
 

I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, 
i l’Ajuntament de la Llagosta, en endavant l’AJUNTAMENT, vàrem formalitzar un 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica. 
 

II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes 
des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013, essent susceptible de 
dues possibles pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés 
de les parts. 
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III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant 
a l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica, per l’any 
2014.  

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

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
per part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria d’arquitectura tècnica. 
 
Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura 

tècnica a l’AJUNTAMENT, per a l’any 2014, és de 6.764,48 euros més l’IPC de l’any 
2013 sobre aquest import. 

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener de 2014 i del 31 de juliol 
de 2014. 

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

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

 
Tercer. Vigència 

 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Llagosta.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

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

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Política Territorial i Estudis, de 13 de novembre de 
2013, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 

 
“El 17 d’octubre de 2013 l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha sol·licitat al Consell 
Comarcal prorrogar per un any el conveni d’assistència en matèria d’arquitectura tècnica. 
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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. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la pròrroga del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per a la prestació d’assistència en matèria 
d’arquitectura tècnica durant el 2014.” 

 
2. El 13 de novembre 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, d’acord amb el qual correspon a la 
comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

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

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

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

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

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

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 

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

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria 
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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. El pacte cinquè del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
en matèria d’arquitectura tècnica, d’acord amb el qual aquest pot ser objecte de 
dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés de les 
parts. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la primera pròrroga del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en matèria d’arquitectura tècnica, 
d’acord amb el contingut següent: 
 

 “R E U N I T S 
 

D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Joaquim Brustenga Etxauri alcalde-president de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana, assistit pel secretari de la corporació, senyor Josep Lluís Llavata 
Ferrer. 
 

I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, 
en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 
 

M A N I F E S T E N 
 

I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, 
i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en endavant l’AJUNTAMENT, vàrem 
formalitzar un conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’arquitectura tècnica. 
 

II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes 
des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013, essent susceptible de 
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dues possibles pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés 
de les parts. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant 

a l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica, per l’any 
2014.  

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

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
per part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria d’arquitectura tècnica. 
 
Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura 

tècnica a l’AJUNTAMENT, per a l’any 2014, és de 27.057,91 euros més l’IPC de l’any 
2013 sobre aquest import. 

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener de 2014 i del 31 de juliol 
de 2014. 

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

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

 
Tercer. Vigència 

 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
45. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 761/2013, de 30 de setembre i 814/2013, de 24 d'octubre, d’aprovació de la 
liquidació de transport adaptat del mes de setembre i mes d'octubre 

- 769/2013, de 3 d'octubre; 770/2013, de 3 d'octubre; 771/2013, de 3 d'octubre; 
772/2013, de 3 d'octubre; 773/2013, de 3 d'octubre; 774/2013, de 3 d'octubre; 
775/2013, de 3 d'octubre i 776/2013, de 3 d'octubre, de retorn de garanties 
definitives 

- 777/2013, de 3 d'octubre; 778/2013, de 3 d'octubre; 779/2013, de 3 d'octubre; 
780/2013, de 3 d'octubre; 781/2013, de 3 d'octubre i 782/2013, de 3 d'octubre, de 
cancel·lació de garanties defintives 
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- De baixa definitiva de SAD 
719/2013, de 23 de setembre, SAD 13/007/2011; 728/2013, de 25 de setembre, SAD 
18/011/2010; 729/2013, de 25 de setembre, SAD 18/008/2010; 730/2013, de 25 de 
setembre, SAD 25/012/2012; 737/2013, de 26 de setembre, SAD 41/004/2012; 
759/2013, de 30 de setembre, SAD 07/004/2010; 760/2013, de 30 de setembre, SAD 
18/051/2010; 807/2013, de 22 d'octubre, SAD 10/020/2010; 808/2013, de 22 
d'octubre, SAD 18/047/2010; 809/2013, de 22 d'octubre, SAD 25/032/2013; 
810/2013, de 22 d'octubre, SAD 41/004/2008; 811/2013, de 22 d'octubre, SAD 
25/005/2012; 818/2013, de 28 d'octubre, SAD 29/023/2010; 819/2013, de 28 
d'octubre, SAD 18/013/2010; 823/2013, de 28 d'octubre, SAD 14/002/2010 i 
856/2013, de 4 de novembre, SAD 34/009/2009 

 
- De baixa temporal de SAD 

738/2013, de 26 de setembre, SAD 41/001/2009; 804/2013, de 21 d'octubre, SAD 
07/010/2013 i 820/2013, de 28 d'octubre, SAD 25/011/2011 

 
- De reactivació de SAD 

763/2013, d’1 d'octubre, SAD 25/016/2012 
 

- De resolució de SAD 
736/2013, de 26 de setembre, SAD 41/009/2013; 768/2013, de 3 d'octubre, SAD 
29/031/2013; 787/2013, de 8 d'octubre, SAD 25/033/2013; 790/2013, de 15 
d'octubre, SAD 13/026/2013; 799/2013, de 18 d'octubre, SAD 43/002/2013; 
800/2013, de 18 d'octubre, SAD 29/033/2013; 806/2013, de 22 d'octubre, SAD 
11/007/2013; 849/2013, de 31 d'octubre, SAD 25/034/2013 i 862/2013, de 7 
d'octubre, SAD 25/036/2013 

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

- 761/2013, de 30 de setembre i 814/2013, de 24 d'octubre, d’aprovació de la liquidació 
de transport adaptat del mes de setembre i mes d'octubre 

- 769/2013, de 3 d'octubre; 770/2013, de 3 d'octubre; 771/2013, de 3 d'octubre; 
772/2013, de 3 d'octubre; 773/2013, de 3 d'octubre; 774/2013, de 3 d'octubre; 
775/2013, de 3 d'octubre i 776/2013, de 3 d'octubre, de retorn de garanties definitives 

- 777/2013, de 3 d'octubre; 778/2013, de 3 d'octubre; 779/2013, de 3 d'octubre; 
780/2013, de 3 d'octubre; 781/2013, de 3 d'octubre i 782/2013, de 3 d'octubre, de 
cancel·lació de garanties defintives 

 
- De baixa definitiva de SAD 

719/2013, de 23 de setembre, SAD 13/007/2011; 728/2013, de 25 de setembre, SAD 
18/011/2010; 729/2013, de 25 de setembre, SAD 18/008/2010; 730/2013, de 25 de 
setembre, SAD 25/012/2012; 737/2013, de 26 de setembre, SAD 41/004/2012; 
759/2013, de 30 de setembre, SAD 07/004/2010; 760/2013, de 30 de setembre, SAD 
18/051/2010; 807/2013, de 22 d'octubre, SAD 10/020/2010; 808/2013, de 22 d'octubre, 
SAD 18/047/2010; 809/2013, de 22 d'octubre, SAD 25/032/2013; 810/2013, de 22 
d'octubre, SAD 41/004/2008; 811/2013, de 22 d'octubre, SAD 25/005/2012; 818/2013, 
de 28 d'octubre, SAD 29/023/2010; 819/2013, de 28 d'octubre, SAD 18/013/2010; 
823/2013, de 28 d'octubre, SAD 14/002/2010 i 856/2013, de 4 de novembre, SAD 
34/009/2009 

 
- De baixa temporal de SAD 

738/2013, de 26 de setembre, SAD 41/001/2009; 804/2013, de 21 d'octubre, SAD 
07/010/2013 i 820/2013, de 28 d'octubre, SAD 25/011/2011 

 
- De reactivació de SAD 

763/2013, d’1 d'octubre, SAD 25/016/2012 
 

- De resolució de SAD 
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736/2013, de 26 de setembre, SAD 41/009/2013; 768/2013, de 3 d'octubre, SAD 
29/031/2013; 787/2013, de 8 d'octubre, SAD 25/033/2013; 790/2013, de 15 d'octubre, 
SAD 13/026/2013; 799/2013, de 18 d'octubre, SAD 43/002/2013; 800/2013, de 18 
d'octubre, SAD 29/033/2013; 806/2013, de 22 d'octubre, SAD 11/007/2013; 849/2013, 
de 31 d'octubre, SAD 25/034/2013 i 862/2013, de 7 d'octubre, SAD 25/036/2013 

 
 
46. Dictamen de modificació del Reglament del servei de transport adaptat. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials, de 13 de novembre de 2013, que és 
el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 16 de maig de 2012 va aprovar 

l’ordenança reguladora del Reglament del servei de transport adaptat, en 
endavant el REGLAMENT. El REGLAMENT fou publicat íntegrament en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 31 de juliol de 2012.  

 
2. L’experiència en el desenvolupament de la prestació del servei ha fet palès que en 

alguns casos persones que són potencialment beneficiàries del servei de transport 
adaptat o que ja ho són, o bé estan en tràmit d’incapacitació o bé malgrat no 
estar-ho no tenen prou discerniment per entendre i prestar el consentiment en 
relació amb el conjunt de les relacions i les situacions que poden sorgir en la 
prestació d’aquest servei.   

 
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:  
 
“Les referències que inclou aquest Reglament al representant legal s’entenen 
també fetes a les persones que d’acord amb la legislació civil tinguin l’obligació de 
prestar aliments a la persona beneficiària en aquells casos en què aquesta 
persona no tingui el discerniment suficient ni la capacitat per a poder entendre les 
relacions i les situacions que poden sorgir en la prestació del servei de transport 
adaptat, malgrat no estar incapacitada. Per aquests supòsits i de forma prèvia es 
requereix un informe mèdic o un informe del treballador/a social que acrediti 
aquesta situació.” 
 

3. El transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès Oriental té com a destí els 
centres ocupacionals i els centres de dia de la comarca del Vallès Oriental 
acreditats per la Generalitat de Catalunya per a la gestió de les prestacions 
incloses a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, o en la Cartera de 
serveis socials. 
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La Comissió de Govern de 13 de març de 2013 va aprovar un model d’autorització 
per a deixar sol a la parada a l’usuari del servei de transport adaptat en aquells 
casos en què l’usuari del servei no tingui capacitat jurídica, per tractar-se d’un 
menor o bé per estar incapacitat.  
 
Tenint en compte que El REGLAMENT no conté cap previsió en relació amb 
aquest aspecte, convé modificar-lo per introduir-hi aquesta possibilitat.   

 
4. En aquest mateix Ple s’informa de l’aprovació de l’ordenança reguladora del preu 

públic per a la prestació del servei de transport adaptat. En aquesta ordenança 
s’ha adequat els criteris i les necessitats del servei, per tal de donar seguretat 
jurídica a tots els usuaris, per aquest motiu es proposar incorporar específicament 
dos epígrafs d’extinció del servei, i permetre la sol·licitud del servei fins el 31 de 
maig de cada any.  
 

5. El 13 de novembre de 2013, el Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental ha informat 
favorablement la modificació del Reglament del servei de transport adaptat. 

 
6. El 13 de novembre 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 3.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant 

LSS, estableix que els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les 
persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la 
cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el 
marc de la justícia social i del benestar de les persones. 
 

2. L’article 3.4 de la LSS preveu que la finalitat dels serveis socials s'aconsegueix 
mitjançant les actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i 
les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera 
de serveis socials. 
 

3. 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. 
 

4. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 
2010-2011, en endavant la Cartera de Serveis Socials, descriu el servei de 
transport adaptat com un servei complementari de suport als serveis socials 
d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en 
la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de 
les possibles persones usuàries. 
 

5. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència. 
 

6. La Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració socials dels minusvàlids. 
 
7. La Cartera de Serveis Socials estableix la tipologia de la prestació del servei de 

transport adaptat com a servei especialitzat. 
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8. El Reglament del servei de transport adaptat aprovat pel Ple de 16 de maig de 

2012 i publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 31 
de juliol de 2012.  
 

9. L’article 237-1 del Codi Civil de Catalunya, en endavant 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. 
 

10. 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. 
 

11. 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: 
 
1. Aprovar la modificació del Reglament del servei de transport adaptat l’article 9.2 en 

el sentit següent: 
 
On diu: El període de presentació de sol·licituds s’inicia el primer dia hàbil del mes 
de març i acaba l’últim dia hàbil del mes de maig de cada any. 
 
Ha de dir: El període de presentació de sol·licituds és fins el 31 de maig de cada 
any. 
 

2. Incorporar a l’article 15. Extinció dels serveis els apartats següents: 
 
m) No haver pagat el preu públic en període voluntari, els subjectes tributaris i 

obligats al pagament durant dos mesos consecutius o 3 alternatius regulat en 
l’ordenança reguladora del preu públic del servei de transport adaptat en 
període voluntari 

n) No haver facilitat les dades personals i fiscals per fer efectiu el cobrament del 
preu públic al primer requeriment per part del Consell Comarcal 

 
3. Afegir una disposició addicional segona, d’acord amb el redactat següent: 
 

“Les referències que inclou aquest Reglament al representant legal, a excepció de 
la disposició addicional tercera, s’entenen també fetes a les persones que d’acord 
amb la legislació civil tinguin l’obligació de prestar aliments a la persona 
beneficiària en aquells casos en què aquesta persona no tingui el discerniment 
suficient ni la capacitat per a poder entendre les relacions i les situacions que 
poden sorgir en la prestació del servei de transport adaptat, malgrat no estar 
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incapacitada. Per aquests supòsits i de forma prèvia es requereix un informe mèdic 
o un informe del treballador/a social que acrediti aquesta situació.” 

 
4. Afegir una disposició addicional tercera, d’acord amb el redactat següent:  

 
El representant legal de la persona incapacitada, el pare, la mare o un germà 
major d’edat del beneficiari del servei pot autoritzar al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental a deixar-lo sol a la parada de destí. En aquests casos, cal que es signi el 
model d’autorització aprovat a l’efecte en què es declara que l’autoritzant esdevé 
l’únic responsable de la cura de la persona beneficiària a partir del moment en què 
aquesta baixi a la parada de destí i eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i a l’empresa prestadora del servei de 
transport adaptat. 

 
5. Aprovar el text refós del Reglament del servei de transport adaptat següent: 

 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

1. L’article 3.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix que 
els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament 
durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques 
i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones. 
 

2. L’article 3.4 de la LSS preveu que la finalitat dels serveis socials s'aconsegueix mitjançant les 
actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis, 
econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials. 

 
3. 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. 

 
4. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, 

en endavant la Cartera de Serveis Socials, descriu el servei de transport adaptat com un servei 
complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a persones amb 
discapacitat o dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau 
de necessitat de suport de les possibles persones usuàries. 

 
5. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència. 
 
6. La Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració socials dels minusvàlids. 

 
7. La Cartera de Serveis Socials estableix que la prestació del servei de transport adaptat està 

subjecta a crèdits pressupostaris disponibles. 
 
8. La Cartera de Serveis Socials estableix la tipologia de la prestació del servei de transport adaptat 

com a servei especialitzat. 
 
9. La Disposició transitòria segona de la LSS, 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: 

 
“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 
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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. 

 
10. 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. 
 
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. 

 
En aquest sentit, l’annex, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis socials, 
estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les següents àrees: 
 
d) Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
e) Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de Mollet del Vallès. 
f) Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al conjunt de municipis 

de la comarca de fins a vint mil habitants. 
 
11. L’article 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. 

 
12. L’article 32.d) de la LSS disposa que correspon als ens locals supramunicipals promoure i 

gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de l'atenció social especialitzada per a 
garantir la cobertura de les necessitats socials de la població de llur àmbit territorial. 

 
CAPÍTOL I . DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 

 
Aquest reglament té per objecte la regulació del servei de transport adaptat en l’Àrea bàsica de 
serveis socials Resta del Vallès Oriental competència del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Article 2. Definició  

 
El servei de transport adaptat és un servei complementari de suport als serveis socials d’atenció 
especialitzada per a persones amb discapacitat o dependència,  consistent en la prestació d’un 
sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones beneficiàries. 
 
Article 3. Objectius  

 
El servei de transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès Oriental té per objectiu possibilitar 
l’accés a les persones amb discapacitat o dependència als serveis socials d’atenció especialitzada o 
aquells altres que permetin garantir la seva integració.  
 
Article 4. Persones beneficiàries 
 

1. Són destinatàries del servei de transport adaptat les persones que estiguin empadronades en 
qualsevol dels municipis que formin part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès 
Oriental, i acreditin trobar-se en una situació de necessitat de transport adaptat mitjançant 
l’aportació de:  
 
a) La resolució per la qual es qualifica el grau de disminució emesa pel Departament de 

Benestar Social i Família de la Generalitat, o departament que el substitueixi, on consti la 
superació o no del barem de mobilitat reduïda, i/o 
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b) La resolució de reconeixement de la situació de dependència d’acord amb la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència. 
 

2. Nogensmenys, en casos excepcionals, el Consell Comarcal pot atorgar la prestació del servei  
malgrat no es compleixin els requisits a què es fa referència en l’apartat anterior, quan l’Àrea de 
Polítiques Socials i Igualtat del Consell Comarcal així ho consideri i ho proposi, mitjançant la 
presentació d’informe motivat. 

 
Article 5. Destí del servei 
 

1. El transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès Oriental té com a destí els centres 
ocupacionals i els centres de dia de la comarca del Vallès Oriental acreditats per la Generalitat 
de Catalunya per a la gestió de les prestacions incloses a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials, o en la Cartera de serveis socials. 
 

2. Nogensmenys, en el cas que no hi hagi disponibilitat de places en els centres ocupacionals i els 
centres de dia de la comarca, el Consell Comarcal pot optar per la prestació del servei de 
transport adaptat fins a centres d’altres comarques o per la concessió d’un ajut econòmic a la 
persona beneficiària. En qualsevol cas, la prestació del servei o l’ajut econòmic és potestativa pel 
Consell Comarcal i resta condicionada a l’existència de crèdit pressupostari.  
 

3. A efectes d’aquest reglament, s’entén com a centres ocupacionals aquells que ofereixen els 
serveis següents:  
 
a) Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat 

intel·lectual: servei dirigit a facilitar als seus destinataris una atenció diürna de tipus 
rehabilitador per tal que puguin assolir dins les possibilitats de cada usuari/ària, la seva 
màxima integració social i laboral. 
 

b) Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat 
intel·lectual, amb auxiliar: servei dirigit a facilitar als seus destinataris una atenció diürna de 
tipus rehabilitador per tal que puguin assolir, dins les possibilitats de cada usuari/ària, la 
seva màxima integració social i laboral. 
 

c) Servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitat 
intel·lectual: servei dirigit a facilitar als seus destinataris una atenció diürna de tipus 
rehabilitador per tal que puguin assolir, dins les possibilitats de cada usuari/ària, la seva 
màxima integració laboral. 

 
4. A efectes d’aquest reglament, s’entén com a centre de dia aquells centres que ofereixen els 

serveis d’atenció diürna a col·lectius que necessiten una atenció especialitzada, següents:  
 
a) Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent: servei 

d’acolliment diürn que dóna suport a les persones grans que necessiten organització, 
supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i complementen l’atenció pròpia de 
l’entorn familiar. 
 

b) Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb 
discapacitat intel·lectual: servei d’acolliment diürn que presta atenció especialitzada a 
persones amb greus discapacitats intel·lectuals i que té per objecte oferir atenció individual a 
les persones amb greus discapacitats, per aconseguir el màxim grau d’autonomia personal i 
d’integració social, i afavorir, així, el manteniment en el domicili. 
 

c) Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb 
discapacitat física: servei d’acolliment diürn que presta atenció especialitzada a persones 
amb greus discapacitats físiques que té per objecte oferir atenció individual a les persones 
amb greus discapacitats, per aconseguir el màxim grau d’autonomia personal i d’integració 
social, i afavorir, així, el manteniment en el domicili. 
 

d) Servei d’atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural: servei d’atenció a les 
persones grans en l’àmbit rural, en el seu entorn habitual, que facilita els serveis 
assistencials ambulatoris, de forma continuada i integral, d’acord amb les necessitats de la 
persona gran pel desenvolupament de les activitats quotidianes, i per a la prevenció i 
l’assistència en les diferents etapes d’evolució cap a la dependència i que té per objecte 
garantir la continuïtat en el desenvolupament de les activitats habituals de la persona gran 



172 

en el seu entorn immediat de caràcter rural, des d’una organització comuna i comptant amb 
els serveis especialitzats existents en el territori. 

 

5. Sens perjudici d’allò que estableix l’apartat primer d’aquest article, el Consell Comarcal pot 
autoritzar com a destí altres centres, quan l’Àrea de Polítiques Socials i Igualtat del Consell 
Comarcal així ho consideri i ho proposi, mitjançant la presentació d’informe motivat. 

 
CAPÍTOL II. Drets i deures 
 
Article 6. Drets  

Els beneficiàris del servei de transport adaptat, o si s’escau els seus representants legals, tenen els 
drets que els reconeix la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i de manera singular els 
següents:  
 
a) Conèixer el reglament del servei de transport adaptat.  
b) Rebre informació suficient i comprensible sobre el servei. 
c) Disposar dels ajuts i els suports necessaris per a comprendre la informació que els sigui donada 

si tenen dificultats derivades del desconeixement de la llengua o si tenen alguna discapacitat 
física, psíquica o sensorial, a fi de garantir l’exercici dels seus drets.  

d) Presentar suggeriments, obtenir informació, poder presentar queixes i reclamacions, i rebre’n 
resposta dins el període legalment establert. 

e) Conèixer el cost del servei que reben i, si s’escau, conèixer la contraprestació de l’usuari o 
usuària.  

f) La confidencialitat de les dades i informacions que constin en els seus expedients, d’acord amb 
la legislació de protecció de dades de caràcter personal.  

g) Renunciar a la prestació del servei.  
h) Els altres que preveu aquest Reglament. 
 
Article 7. Deures  

 
Els usuaris del servei de transport adaptat, o si s’escau els seus representants legals, tenen els 
deures que els exigeix la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i de manera singular els 
següents: 
 
a) Facilitar les dades personals veraces i presentar els documents fidedignes necessaris per a 

valorar i atendre la situació. 
b) Contribuir al finançament del cost del servei, d’acord amb el preus públics establerts. 
c) Complir els acords relacionats amb el servei. 
d) Complir les normes i els procediments per a l’ús i gaudi del servei.  
e) Comunicar els canvis que es produeixin en la seva situació personal i familiar que puguin afectar 

al servei sol·licitat o rebut. 
f) Comunicar els canvis de centres de destí.  
g) Comunicar els canvis de domicili. 
h) Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració per a facilitar 

la convivència en l’establiment i resolució de problemes.  
i) Respectar la dignitat i els drets del personal del servei com a persones i com a treballadors.  
j) Atendre a les indicacions del personal i comparèixer a les entrevistes a què siguin convocats.  
k) Utilitzar amb responsabilitat les instal·lacions de transport. 
l) Els altres que preveu aquest Reglament. 
 
CAPÍTOL III. Organització del servei 
 
Article 8. Forma de gestió 

 
El servei de transport adaptat es gestiona de forma indirecta. Les funcions de coordinació, seguiment, 
supervisió i avaluació corresponen al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Article 9. Accés al servei i calendari 
 

1. El procediment d’atorgament del servei de transport adaptat s’inicia per sol·licitud de la persona 
beneficiària o del seu representant legal adreçada al registre del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  

 
2. El període de presentació de sol·licituds és fins el 31 de maig de cada any 

 
3. Les persones que gaudeixin de la prestació del servei en el període de transport anterior al 

període de transport pel qual s’obre el període de sol·licituds, no tenen l’obligació de sol·licitar 
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novament el servei, sens perjudici de l’obligació de la comunicació dels canvis que es produeixin 
en la seva situació personal i familiar que puguin afectar al servei sol·licitat o rebut i dels canvis 
de centres de destí.  

 
4. La sol·licitud del servei ha de contenir el següent:  

 
a) Les dades de la persona beneficiària següents: el nom i cognoms, el NIF/NIE o el passaport, 

el número de la targeta sanitària individual, el sexe, la data de naixement, l’adreça, el 
municipi de residència, l’adreça electrònica, el telèfon fix i/o el telèfon mòbil i el codi postal.  

b) Les dades del representant legal, si és el cas, següents: el nom i els cognoms, el NIF/NIE o 
passaport, el número de la targeta sanitària individual,  l’adreça, el municipi, el codi postal, 
l’adreça electrònica, el telèfon fix i/o el telèfon mòbil. 

c) Les dades econòmiques que l’ordenança reguladora del preu públic requereixi. 
d) La determinació del mitjà preferent i de la direcció, postal o electrònica, als efectes de 

notificacions.  
e) La signatura del sol·licitant, la data i el lloc.  

 
5. La sol·licitud ha de presentar-se acompanyada de la documentació original o fotocòpia 

compulsada següent:  
 

a) L’acreditació de totes aquelles situacions que s’al·leguin. 
b) L’acreditació de la representació legal.  
c) El NIF/NIE o el passaport. 
d) La targeta sanitària individual. 
e) La sentència ferma d’incapacitació, si és el cas. 
f) El certificat d’empadronament de la persona beneficiària. 
g) La resolució per la qual es qualifica el grau de disminució emesa pel Departament de 

Benestar Social i Família de la Generalitat, o departament que el substitueixi, on consti si 
supera o no el barem de mobilitat reduïda, i/o la resolució per la qual es reconeix la 
dependència d’acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència. 

h) El full de domiciliació bancària degudament emplenat.  
i) Aquella altra documentació que requereixi l’ordenança reguladora del preu públic del servei 

de transport adaptat.  
 

6. Presentada la sol·licitud juntament amb la documentació, si no reuneix els requisits que estableix 
aquest reglament, es requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils 
esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es 
considerarà que desisteix de la seva petició, prèvia resolució de l’òrgan competent del Consell 
Comarcal. 

 
7. El servei de transport adaptat es presta des del setembre fins al juliol de cada any. No obstant 

això, les expedicions s’organitzaran tenint en compte l’horari i el calendari d’obertura dels centres 
de destí. 

 
Article 10. Prioritat de sol·licituds  

 
La prestació del servei de transport adaptat es subjecta a l’existència de disponibilitat pressupostària. 
S’estableixen com a criteris prioritaris per a l’atorgament de la prestació del servei i per aquest ordre, 
els següents: 
 
a) La superació del barem de mobilitat reduïda en la resolució per la qual es qualifica el grau de 

disminució emesa pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, o departament 
que el substitueixi. 

b) El major grau de disminució segons allò establert a la resolució per la qual es qualifica el grau de 
disminució emesa pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, o departament 
que el substitueixi. 

c) En els casos de dependència, el major grau en contraposició al menor.  
 
Article 11. Resolució administrativa, notificació i règim de recursos 
 
11.1. Resolució administrativa unitària 
 

11.1.1. El Consell Comarcal resol abans de l’inici de cada període de transport la llista dels serveis 
atorgats i denegats en relació amb les persones beneficiàries en el període de transport 
precedent i les sol·licituds del servei presentades en el termini establert a l’article 9.2, i 
notifica la resolució a les persones interessades. 
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Les persones beneficiàries del servei que hagin renunciat a aquest d’acord amb l’article 12 
d’aquest Reglament no s’inclouen en aquesta resolució. 

 
11.1.2. La resolució ha de tenir en compte allò que disposa l’article 10 del Reglament, i en els 

supòsits d’atorgament ha de contenir, entre d’altres, la durada del servei, sens perjudici de 
què pugui prorrogar-se automàticament per períodes d’idèntica durada sempre i quan no 
és notifiqui el contrari. 

 
11.2. Resolució administrativa singular 
 

11.2.1 El Consell Comarcal del Vallès Oriental resol les  sol·licituds que es presentin fora del termini 
de presentació establert a l’article 9.2.   

 
11.2.2 En el cas que la resolució sigui d’atorgament ha de contenir, entre d’altres, la durada del 

servei, sens perjudici de què pugui prorrogar-se.  
 
 
CAPÍTOL IV. RÈGIM DE DESISTIMENT, RENÚNCIA, REVISIÓ, INTERRUPCIÓ, BAIXA 
TEMPORAL I EXTINCIÓ DEL SERVEI 
 
Article 12. Desistiment i renúncia 

 
El desistiment i la renúncia al servei es regeix per allò que disposa l’article 90 i 91 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.  
 
El desistiment i la renúncia al servei s’ha de resoldre expressament pel Consell Comarcal.  
 
Article 13. Interrupció i baixa temporal 
 

1. La prestació del servei s’interromp per l’absència de la persona beneficiària en el servei de 
transport com a conseqüència de desplaçaments, ingressos hospitalaris, visites mèdiques o 
qualsevol altra circumstància. Quan aquesta interrupció sigui superior a un mes s’acordarà la 
baixa temporal del servei. 
 

2. La baixa temporal del servei es produeix per alguna de les circumstàncies següents:  
 

a) Modificació temporal de les circumstàncies que donaren origen a la concessió de la 
prestació del servei. 

b) Incompliment per la persona beneficiària o pel representant legal dels deures que preveu 
aquest Reglament. 

c) Per qualsevol altra causa que dificulti o impedeixi el funcionament del servei.  
 

Transcorreguts tres mesos des de la data de baixa reconeguda en la resolució de baixa temporal 
del servei, el Consell Comarcal pot extingir el servei.  

 
3. La situació d’interrupció o de baixa temporal cessa o bé per la represa del servei o bé per 

l’extinció.  
 

Article 14. Revisió 
 

1. La resolució de la prestació del servei pot ser revisada d’ofici o a sol·licitud de la persona 
beneficiària o el seu representant legal. 
 

2. La revisió d’ofici pot tenir lloc en qualsevol moment.  
 
3. El canvi de centre de destí origina sempre un procediment de revisió. 

 
4. La revisió de la resolució dóna lloc a la continuïtat, la modificació, la baixa temporal o l’extinció 

del servei.  
 
Article 15. Extinció dels serveis 
 

La prestació del servei s’extingeix per alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Mort de la persona beneficiària. 
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b) Trasllat de la persona beneficiària fora de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès 
Oriental.  

c) Transcurs del període màxim de tres mesos des de la data de la baixa temporal del servei 
reconeguda, si així es resol pel Consell Comarcal.  

d) Compliment del termini.  
e) Renúncia expressa de la persona beneficiària o del seu representant legal.  
f) Ocultació o falsedat de les dades o circumstàncies que han motivat l’atorgament del servei.  
g) Modificació permanent de les circumstàncies que donaren origen a la concessió de la prestació 

del servei. 
h) Extinció de les causes que han motivat l’atorgament del servei. 
i) Incompliment per la persona beneficiària o pel representant legal dels deures que preveu aquest 

Reglament. 
j) Per qualsevol altra causa que dificulti o impedeixi el funcionament del servei. 
k) La pèrdua de la competència del Consell Comarcal.  
l) La manca de finançament o de disponibilitat pressupostària. 
m) No haver pagat el preu públic en període voluntari, els subjectes tributaris i obligats al pagament 

durant dos mesos consecutius o 3 alternatius regulat en l’ordenança reguladora del preu públic 
del servei de transport adaptat en període voluntari. 

n) No haver facilitat les dades personals i fiscals per fer efectiu el cobrament del preu públic al 
primer requeriment per part del Consell Comarcal. 

 
 
CAPÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC 
 
Article 16. Finançament del servei 
 

El Consell Comarcal per mitjà de L’Administració de la Generalitat finança una part del servei de 
transport adaptat en virtut dels contractes programa, conforme amb el que s’estableix a la Llei 
12/2007, de serveis socials. Així mateix, si s’escau, part o la totalitat del servei serà finançat pels 
obligats al pagament d’acord amb el que s’estableixi a les ordenances reguladores del preu públic. 
 
Article 17. Garantia de la prestació  

 
L’atorgament de la prestació, en tot cas, és subjecta a l’existència de crèdits pressupostaris 
disponibles.  
 
CAPÍTOL VI. AVALUACIÓ I QUALITAT DEL SERVEI 
 
Article 18. Avaluació i qualitat 

 
El servei de transport adaptat serà objecte d’avaluació i seguiment amb l’objecte de millorar-ne 
l’eficàcia i l’eficiència.  
 
CAPÍTOL VII. PROTECCIÓ DE DADES 

 
Article 19. Protecció de dades 
 

Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquest servei es tractaran 
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. 
 
CAPÍTOL VIII. PRERROGATIVES 

 
Article 20. Prerrogatives del Consell Comarcal 
 
El Consell Comarcal es reserva la facultat d’interpretar aquest reglament, així com resoldre els dubtes 
que ofereixi, modificar-lo, suspendre’n la seva execució i acordar-ne la resolució i determinar els 
efectes d’aquests. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 

 
El Consell Comarcal pot acordar amb altres administracions el transport d’usuaris que resideixin en 
altres àrees bàsiques mitjançant la formalització de convenis. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
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Les referències que inclou aquest Reglament al representant legal, a excepció de la disposició 
addicional tercera, s’entenen també fetes a les persones que d’acord amb la legislació civil tinguin 
l’obligació de prestar aliments a la persona beneficiària en aquells casos en què aquesta persona no 
tingui el discerniment suficient ni la capacitat per a poder entendre les relacions i les situacions que 
poden sorgir en la prestació del servei de transport adaptat, malgrat no estar incapacitada. Per 
aquests supòsits i de forma prèvia es requereix un informe mèdic o un informe del treballador/a social 
que acrediti aquesta situació. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 

 
El representant legal de la persona incapacitada, el pare, la mare o un germà major d’edat del 
beneficiari del servei pot autoritzar al Consell Comarcal del Vallès Oriental a deixar-lo sol a la parada 
de destí. En aquests casos, cal que es signi el model d’autorització aprovat a l’efecte en què es 
declara que l’autoritzant esdevé l’únic responsable de la cura de la persona beneficiària a partir del 
moment en què aquesta baixi a la parada de destí i eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i a l’empresa prestadora del servei de transport adaptat. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 

 
S’estableix una moratòria fins al 31 de maig de 2013 per tal que aquelles persones que actualment 
són beneficiàries del servei però no tenen la resolució per la qual es qualifica el grau de disminució 
emesa pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, o departament que el 
substitueixi, on consti la superació o no del barem de mobilitat reduïda, puguin aportar l’esmentada 
resolució.  
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 
 

La determinació en la sol·licitud del servei del mitjà preferent i de la direcció, postal o electrònica, als 
efectes de notificacions, es podrà fer en el moment en què el procés de gestió informatitzada per a la 
gestió del Servei de transport adaptat del Consell Comarcal ho permeti tècnicament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, sempre i quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils als quals fa 
referència l’article 70.2 en relació amb l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local.” 

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

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

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

47. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 
per a la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui. 
 

Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials, de 13 de novembre de 2013, que és 
el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 13 de novembre de 2013, la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, la 

senyora Montserrat Rossinés i Bayó, ha emès l’informe següent:  
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“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, regula i ordena el sistema de serveis 

socials amb la finalitat de garantir l'accés universal a aquests per a fer efectiva la justícia 
social i promoure el benestar del conjunt de la població. 
 

2. L'Administració de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals 
estableixen convenis de cooperació per tal d'estendre de manera progressiva la cobertura 
de la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública, així com la coordinació, la 
cooperació financera i la cooperació tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera 
de Serveis Socials corresponent.  
 

3. El 12 de juny de 2012, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de 
Benestar Social i Família, vam formalitzar el contracte programa 2012-2015, per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.  
 
Per a l’actualització dels acords signats en el contracte programa, el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i el Departament de Benestar Social i Família vam formalitzar el protocol 
addicional de concreció per al 2013 del Contracte programa 2012-2015 amb el 
Departament de Benestar Social i Família per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat. 

 
4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui hem 

formalitzat el conveni per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat el qual fixa les condicions generals per un 
període quadriennal fins al 31 de desembre de 2015 i que s’adaptarà als canvis en el 
context social i econòmic a través de protocols addicionals anuals.  
 

5. Paral·lelament, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui hem formalitzat un conveni de col·laboració interadministrativa per establir la 
relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre aquestes dues 
entitats en la prestació del servei bàsic d’atenció social, en endavant el CONVENI,  amb 
l’objectiu de contribuir a què l’Ajuntament de Caldes de Montbui pugui assolir les ràtios de 
professionals que per aquest servei estableix l’annex I del Decret 142/2010, d’11 
d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010/2011, el qual ha estat 
prorrogat per la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2012. 
 

D’acord amb el pacte 6.2 del CONVENI, ambdues parts prorrogàrem  la durada i vigència 
del CONVENI la qual s’estén fins al 31 de desembre de 2013, sens perjudici que pugui ser 
prorrogat de nou per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les parts. 
 

6. La disposició addicional vuitena de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya estableix que es prorroga la Cartera de serveis socials 2010-
2011, aprovada pel Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, amb les modificacions introduïdes 
pel marc legal vigent, i se n’amplia la vigència fins al dia 31 de desembre de 2012. Fins 
que no s’aprovi la nova cartera, els criteris funcionals de les prestacions de serveis dels 
centres residencials i diürns de gent gran i de persones amb discapacitat actualment 
vigents poden ésser determinats pel departament competent en matèria de serveis socials, 
per mitjà d’una disposició reglamentària. 
 
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. 
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7. L’annex de la  de la Cartera de  Serveis Socials 2010 -2011 a l’apartat 1.1.1 Servei bàsic 
d’atenció social estableix la ràtio del professionals del servei bàsic d’atenció social en 3 
treballadores socials i 2 educadors socials cada 15.000 habitants. 
 

8. 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 2014 encara no ha estat aprovada, no 
obstant això, el projecte de llei preveu la pròrroga de la Cartera de serveis socials, 
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 2014.  
 

9. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, tenen interès 
en prorrogar el CONVENI. Per raó d’aquesta pròrroga el Consell Comarcal participarà, 
coordinarà, cooperarà i col·laborarà amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui en la 
prestació del servei bàsic d’atenció social mitjançant la dedicació d’un/a treballador/a 
social corresponent a 22 hores i 30 minuts a la setmana amb l’objectiu de complir amb les 
funcions que estableix el conveni prorrogat. 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouran com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les 
destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades. 
 

10. L’Ajuntament de Caldes de Montbui pagarà al Consell Comarcal la diferència entre 
l’aportació de la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials, corresponent al cost del mòdul per professional i el cost real 
del/de la professional del CONSELL COMARCAL que desenvoluparà les tasques objecte 
del conveni prorrogat.  
 
Pel que fa a l’aportació de la Generalitat de Catalunya corresponent al cost del mòdul per 
professional d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 
correspondrà a tots els efectes al CONSELL COMARCAL.  
 
L’import que haurà de satisfer l’Ajuntament de Caldes de Montbui al Consell Comarcal, si 
es manté el cost del mòdul per professional que fixa el protocol addicional de concreció 
per al 2013 del contracte programa 2012-2015, per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat serà de nou mil cinc-cents vuitanta euros amb cinquanta-vuit cèntims  
(9.580,58), tenint en compte que la previsió del cost del professional és de vint-i-dos mil 
dos-cents cinquanta-cinc euros amb dos cèntims (22.255,02 €) i l’aportació prevista pel 
Departament de Benestar Social i Família és de dotze mil sis-cents setanta-quatre euros 
amb quaranta-quatre cèntims (12.674,44 €). 
 
En el cas que per a l’any 2014 es modifiqués el mòdul dels professionals que estableix el 
protocol addicional de concreció del contracte programa per al 2013, serà el nou import el 
que es tingui en compte pel càlcul de la quantitat que hagi d’abonar l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui al Consell Comarcal. 
 

 
Per això, l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat proposa:  
 
L’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació del 
servei bàsic d’atenció social en els termes que s’han exposat en aquest informe.”  
 

2. El 13 de novembre de 2013 s’ha celebrat la Comissió Informativa i cap membre no 
es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 66.3 lletra k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que el 
municipi té competències pròpies en la prestació dels serveis socials i la promoció i 
la reinserció socials. 
 

2. L’article 25.2 lletra k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, disposa que el municipi exercirà, en tot cas, competències, en els 
termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en la prestació 
dels serveis socials i de promoció i reinserció social.   
 

3. L’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya preveu que correspon 
a la comarca l’exercici de les competències següents:  

“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 

b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici 
de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que 
compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de 
gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis 
sectorials. 

c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, 
la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de 
municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió 
han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-
los.” 

4. L’article 25.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, preveu que en l’àmbit 
de les seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els 
requisits que estableix la pròpia llei. 

 
5. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 

estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels 
principis següents: 
 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als 
serveis socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia 
redistributiva. Aquest principi no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al 
fet que els usuaris compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació 
econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions 
públiques i la sostenibilitat del sistema. 

 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels 
serveis socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i 
financers i dels equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També 
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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. 
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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. 
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15. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir 

cada tipus de prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip 
professional que l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de 
l'equip, i els estàndards de qualitat. En tots els casos ha de garantir l'accés a les 
prestacions amb el suport de l'Administració, tenint en compte criteris de 
progressivitat en la renda dels usuaris. 

 
16. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a 

dret subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha 
d'incloure, almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova 
objectiva que n'acrediti la necessitat. 

 
17. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de 

Serveis Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el 
conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, 
amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, 
amb l’objecte de promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en 
persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc 
social o d’exclusió. 
 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants, com a objectiu de cara al 2011. 
 
Els annexos I i II del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera 
de Serveis Socials 2010-2011, estableixen les prestacions de la Xarxa de Serveis 
Socials d’Atenció Pública i el nivell d’objectius a assolir al final del període 
2010/2011, respectivament.  
 
La Cartera de Serveis Socials 2010-2011, aprovada pel Decret 142/2010, d’11 
d’octubre, ha estat prorrogada per la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012. En aquest sentit, la disposició 
addicional vuitena d’aquesta Llei preveu que:  
 
“1. Els tipus de prestacions garantides per la Cartera de serveis socials per al 2012 
i la població que n’és destinatària són determinats pels programes pressupostaris 
del Departament de Benestar Social i Família i de les entitats públiques que hi 
estan adscrites o vinculades.  
 
2. Es prorroga la Cartera de serveis socials 2010-2011, aprovada pel Decret 
142/2010, de l’11 d’octubre, amb les modificacions introduïdes pel marc legal 
vigent, i se n’amplia la vigència fins al dia 31 de desembre de 2012. Fins que no 
s’aprovi la nova cartera, els criteris funcionals de les prestacions de serveis dels 
centres residencials i diürns de gent gran i de persones amb discapacitat 
actualment vigents poden ésser determinats pel departament competent en 
matèria de serveis socials, per mitjà d’una disposició reglamentària.”  
 

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. 
 
L’article 32 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el text 
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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 2014 encara no ha estat 
aprovada, no obstant això, el projecte de llei preveu la pròrroga de la Cartera de 
serveis socials, 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 2014.  
 

18. 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. 

 
19. 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. 
 

20. Com s’ha dit amb anterioritat, 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, 
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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 2014 encara no ha estat 
aprovada, no obstant això, el projecte de llei preveu la pròrroga de la Cartera de 
serveis socials, 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 2014.  

 
21. 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. 

 
22. 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. 

 
23. 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. 

 
24. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 
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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. 
 

25. 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. 

 
26. 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. 

 
27. 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. 

 
28. 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.” 

 
29. 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. 
 

30. 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. 
 

31. 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. 
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32. 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. 

 
33. 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. 

 
34. 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. 
 

35. 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. 
 

36. 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. 
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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.” 

 
37. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març.  
 
38. 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.  
 
39. 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. 

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 

1. Aprovar el contingut i la signatura de la segona pròrroga del conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la gestió i la prestació 
del servei bàsic d’atenció social, d’acord amb el contingut següent: 

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
assistit pel secretari de la corporació, el senyor Eduard Lluzar López de Briñas. 
 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 
2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 
 
 

EXPOSEN 
 

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui hem 
formalitzat un conveni de col·laboració interadministrativa per establir la relació, la 
participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre aquestes dues entitats 
en la prestació del servei bàsic d’atenció social, en endavant el CONVENI, amb 
l’objectiu de contribuir a què l’Ajuntament de Caldes de Montbui pugui assolir les ràtios 
de professionals que per aquest servei estableix l’annex I del Decret 142/2010, d’11 
d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010/2011, el qual ha estat 
prorrogat per la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2012. 
 

2. La vigència inicial del CONVENI finalitzava el 31 de desembre de 2012, sens perjudici 
de l’obligació del Consell Comarcal de practicar la liquidació definitiva en el mes de 
gener de 2013 i la corresponent obligació de pagament de l’Ajuntament d’acord amb el 
règim econòmic convingut.  
 

3. El pacte 6.2 del CONVENI preveia que podia ser prorrogat per períodes d’un any 
mitjançant acord exprés de les parts.  
 
D’acord amb això, ambdues parts prorrogàrem el CONVENI fins al 31 de desembre de 
2013, sens perjudici que pugui ser prorrogat de nou per períodes d’un any mitjançant 
acord exprés de les parts. 

 
4. L’article 32 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el text refós de 

la Llei de finances públiques de Catalunya, estableix que el Projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat i la documentació annexa es remetran al Parlament de 
Catalunya abans del 10 d’octubre de cada any, per al seu examen, esmena i 
aprovació.  
 
La Llei de pressupostos de Catalunya per a l’any 2014 encara no ha estat aprovada, 
no obstant això, el projecte de llei aprovat pel Govern de la Generalitat preveu la 
pròrroga de la Cartera de serveis socials, 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 2014.  

 
5. L’Ajuntament de Caldes de Montbui amb l’objectiu d’assolir les ràtios de professionals 

que preveu la Cartera  de Serveis Socials té interès en prorrogar el conveni esmentat 
en el primer punt  d’aquest expositiu. L’Ajuntament de Caldes de Montbui, s’ha de fer 
càrrec de 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 
del Vallès Oriental que desenvoluparà les tasques objecte del conveni. 

 
 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la voluntat de 
prorrogar el  conveni de col·laboració en relació amb la prestació del servei bàsic 
d’atenció social que subjecten als següents 

 
PACTES 

 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és prorrogar el conveni de col·laboració formalitzat pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de 
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Caldes de Montbui, en endavant l’AJUNTAMENT, en relació amb la prestació del servei 
bàsic d’atenció social.  
 
Segon. Hores de col·laboració del CONSELL COMARCAL 
 
Per raó d’aquest acord el CONSELL COMARCAL participa, coordina, coopera i col·labora 
amb l’AJUNTAMENT en la prestació del servei bàsic d’atenció social mitjançant la 
dedicació d’un/a treballador/a social corresponent a 22 hores i 30 minuts a la setmana amb 
l’objectiu de complir amb les funcions que estableix el conveni que es prorroga.  
 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 
en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 
 
Tercer. Règim econòmic 

 
1. L’AJUNTAMENT paga al CONSELL COMARCAL la diferència entre l’aportació de la 

Generalitat de Catalunya d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials, corresponent al cost del mòdul per professional i el cost real del/de la 
professional del CONSELL COMARCAL que desenvoluparà les tasques objecte del 
conveni prorrogat.  
 
Pel que fa a l’aportació de la Generalitat de Catalunya corresponent al cost del mòdul 
per professional d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials, correspondrà a tots els efectes al CONSELL COMARCAL.  

 
2. L’import estimatiu que ha de satisfer l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL, si es 

manté el cost del mòdul per professional que fixa el protocol addicional de concreció 
per al 2013 del 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 pel CONSELL COMARCAL i el Departament de 
Benestar Social i Família, és de nou mil cinc-cents vuitanta euros amb cinquanta-vuit 
cèntims  (9.580,58), tenint en compte que la previsió del cost del professional és de 
vint-i-dos mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb dos cèntims (22.255,02 €) i 
l’aportació prevista pel Departament de Benestar Social i Família és de dotze mil sis-
cents setanta-quatre euros amb quaranta-quatre cèntims (12.674,44 €). 
 
En el cas que per a l’any 2014 es modifiqués el mòdul dels professionals que estableix 
el protocol addicional de concreció del contracte programa per al 2013, serà el nou 
import el que es tingui en compte pel càlcul de la quantitat que hagi d’abonar 
l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL, d’acord amb les previsions d’aquest 
apartat. 

 
3. El pagament que preveu l’apartat precedent el fa efectiu l’AJUNTAMENT en la forma 

següent:  
 
a) El CONSELL COMARCAL liquida parcialment l’import generat en els terminis 

següents:  
 
1. El mes d’abril de 2014 pel que fa als mesos de gener, febrer i març de 2014. 
2. El mes de juliol de 2014 pel que fa als mesos d’abril, maig i juny de 2014.  
3. El mes d’octubre de 2014 pel que fa als mesos de juliol, agost i setembre de 

2014. 
4. El mes de gener de 2015 pel que fa als mesos d’octubre, novembre i desembre 

de 2014. 
 
El CONSELL COMARCAL ha de notificar a l’AJUNTAMENT les liquidacions 
esmentades.  
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b) En el termini d’un mes des de la recepció de la notificació de cadascuna de les 
liquidacions esmentades amb anterioritat, l’AJUNTAMENT ha de pagar al 
CONSELL COMARCAL l’import liquidat.  
 

4. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora i/o de les despeses 
financeres i/o de finançament que li ocasioni al CONSELL COMARCAL els seus 
possibles retards en el pagament del servei.  

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

que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per raó de les liquidacions efectuades o pels conceptes que preveu 
l’apartat quart d’aquest pacte. 

 
Quart. Durada i vigència 
 
D’acord amb el pacte 6.2 del CONVENI que ara es prorroga la durada i vigència del 
CONVENI  s’estén fins al 31 de desembre de 2014, sens perjudici que pugui ser prorrogat 
de nou per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Les parts, després de llegir aquest acord, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut i el signen. 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.”  
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

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

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials, de 13 de novembre de 2013, que és 
el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 13 de novembre 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 
 
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.  
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Per a l’actualització dels acords signats en el contracte programa, el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i el Departament de Benestar Social i Família vam formalitzar el protocol 
addicional de concreció per al 2013 del Contracte programa 2012-2015 amb el 
Departament de Benestar Social i Família per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat. 

 
4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles hem 

formalitzat el conveni per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat el qual fixa les condicions generals per un 
període quadriennal fins al 31 de desembre de 2015 i que s’adaptarà als canvis en el 
context social i econòmic a través de protocols addicionals anuals.  
 

5. Paral·lelament, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles hem formalitzat un conveni de col·laboració interadministrativa per establir 
la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre aquestes 
dues entitats en la prestació del servei bàsic d’atenció social, en endavant el CONVENI,  
amb l’objectiu de contribuir a què l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles pugui 
assolir les ràtios de professionals que per aquest servei estableix l’annex I del Decret 
142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010/2011, el 
qual ha estat prorrogat per la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2012. 
 

D’acord amb el pacte 6.2 del CONVENI, ambdues parts prorrogàrem  la durada i vigència 
del CONVENI la qual s’estén fins al 31 de desembre de 2013, sens perjudici que pugui ser 
prorrogat de nou per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les parts. 
 

6. La disposició addicional vuitena de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya estableix que es prorroga la Cartera de serveis socials 2010-
2011, aprovada pel Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, amb les modificacions introduïdes 
pel marc legal vigent, i se n’amplia la vigència fins al dia 31 de desembre de 2012. Fins 
que no s’aprovi la nova cartera, els criteris funcionals de les prestacions de serveis dels 
centres residencials i diürns de gent gran i de persones amb discapacitat actualment 
vigents poden ésser determinats pel departament competent en matèria de serveis socials, 
per mitjà d’una disposició reglamentària. 
 
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. 
 

7. L’annex de la  de la Cartera de  Serveis Socials 2010 -2011 a l’apartat 1.1.1 Servei bàsic 
d’atenció social estableix la ràtio del professionals del servei bàsic d’atenció social en 3 
treballadores socials i 2 educadors socials cada 15.000 habitants. 
 

8. 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 2014 encara no ha estat aprovada, no 
obstant això, el projecte de llei preveu la pròrroga de la Cartera de serveis socials, 
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 2014.  
 

9. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, 
tenen interès en prorrogar el CONVENI. Per raó d’aquesta pròrroga el Consell Comarcal 
participarà, coordinarà, cooperarà i col·laborarà amb l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles en la prestació del servei bàsic d’atenció social mitjançant la dedicació 
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d’un/a treballador/a social corresponent a 15 hores a la setmana amb l’objectiu de complir 
amb les funcions que estableix el conveni prorrogat. 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouran com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les 
destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades. 
 

10. L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles pagarà al Consell Comarcal la diferència 
entre l’aportació de la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, 
d’11 d’octubre, de serveis socials, corresponent al cost del mòdul per professional i el cost 
real del/de la professional del CONSELL COMARCAL que desenvoluparà les tasques 
objecte del conveni prorrogat.  
 
Pel que fa a l’aportació de la Generalitat de Catalunya corresponent al cost del mòdul per 
professional d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 
correspondrà a tots els efectes al CONSELL COMARCAL.  
 
L’import que haurà de satisfer l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles al Consell 
Comarcal, si es manté el cost del mòdul per professional que fixa el protocol addicional de 
concreció per al 2013 del contracte programa 2012-2015, per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d'igualtat serà de sis mil tres-cents vuitanta-set euros amb sis 
cèntims (6.387,06 €), tenint en compte que la previsió del cost del professional és de 
catorze mil vuit-cents trenta-sis euros amb seixanta-vuit cèntims (14.836,68 €) i l’aportació 
prevista pel Departament de Benestar Social i Família és de vuit mil quatre-cents 
quaranta-nou euros amb seixanta-dos cèntims (8.449,62 €). 
 
En el cas que per a l’any 2014 es modifiqués el mòdul dels professionals que estableix el 
protocol addicional de concreció del contracte programa per al 2013, serà el nou import el 
que es tingui en compte pel càlcul de la quantitat que hagi d’abonar l’Ajuntament de Sant 
Fost de Campsentelles al Consell Comarcal. 

 
Per això, l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat proposa:  
 
L’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles per a la 
prestació del servei bàsic d’atenció social en els termes que s’han exposat en aquest 
informe.”  

 
2. El 13 de novembre 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 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:  
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“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 

b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici 
de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que 
compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de 
gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis 
sectorials. 

c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, 
la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de 
municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió 
han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-
los.” 

4. L’article 25.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, preveu que en l’àmbit 
de les seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els 
requisits que estableix la pròpia llei. 

 
5. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 

estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels 
principis següents: 
 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als 
serveis socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia 
redistributiva. Aquest principi no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al 
fet que els usuaris compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació 
econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions 
públiques i la sostenibilitat del sistema. 

 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels 
serveis socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i 
financers i dels equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També 
n'han d'assegurar la planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei 
si se'n determina la necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia 
social i qualitat. 

 
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb 
criteris d'economia, eficiència i eficàcia.” 

 
6. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis 

socials o, si escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de 
contribuir al finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la 
normativa aplicable. 

 
7. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials 

s'organitza en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb 
el diàleg entre tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, 
i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 
 

8. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el primer nivell 
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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. 

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. 



195 

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, 
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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.”  

 
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. 
 
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 2014 encara no ha estat 
aprovada, no obstant això, el projecte de llei preveu la pròrroga de la Cartera de 
serveis socials, 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 2014.  
 

18. 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. 
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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. 
 
19. 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. 
 

20. Com s’ha dit amb anterioritat, 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 2014 encara no ha estat 
aprovada, no obstant això, el projecte de llei preveu la pròrroga de la Cartera de 
serveis socials, 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 2014.  

 
21. 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. 

 
22. 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 
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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. 

 
23. 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. 

 
24. 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. 
 

25. 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. 
 
26. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es 
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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. 

 
27. 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. 

 
28. 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.” 

 
29. 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. 
 

30. 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. 
 

31. 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. 
 

32. 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. 

 
33. 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 



200 

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. 

 
34. 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. 
 

35. 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. 
 

36. 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.” 

 
37. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març.  
 
38. 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.  
 
39. 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. 

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 

1. Aprovar el contingut i la signatura de la segona pròrroga del conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles per a la gestió i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social, d’acord amb el contingut següent: 

 
“REUNITS 

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

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 
2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
L’alcaldessa en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 
 
 

EXPOSEN 
 

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles 
hem formalitzat un conveni de col·laboració interadministrativa per establir la relació, la 
participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre aquestes dues entitats 
en la prestació del servei bàsic d’atenció social, en endavant el CONVENI, amb 
l’objectiu de contribuir a què l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles pugui assolir 
les ràtios de professionals que per aquest servei estableix l’annex I del Decret 
142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010/2011, 
el qual ha estat prorrogat per la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2012. 
 

2. La vigència inicial del CONVENI finalitzava el 31 de desembre de 2012, sens perjudici 
de l’obligació del Consell Comarcal de practicar la liquidació definitiva en el mes de 
gener de 2013 i la corresponent obligació de pagament de l’Ajuntament d’acord amb el 
règim econòmic convingut.  
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3. El pacte 6.2 del CONVENI preveia que podia ser prorrogat per períodes d’un any 

mitjançant acord exprés de les parts.  
 
D’acord amb això, ambdues parts prorrogàrem el CONVENI fins al 31 de desembre de 
2013, sens perjudici que pugui ser prorrogat de nou per períodes d’un any mitjançant 
acord exprés de les parts. 

 
4. L’article 32 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el text refós de 

la Llei de finances públiques de Catalunya, estableix que el Projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat i la documentació annexa es remetran al Parlament de 
Catalunya abans del 10 d’octubre de cada any, per al seu examen, esmena i 
aprovació.  
 
La Llei de pressupostos de Catalunya per a l’any 2014 encara no ha estat aprovada, 
no obstant això, el projecte de llei aprovat pel Govern de la Generalitat preveu la 
pròrroga de la Cartera de serveis socials, 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 2014.  

 
5. L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles amb l’objectiu d’assolir les ràtios de 

professionals que preveu la Cartera  de Serveis Socials té interès en prorrogar el 
conveni esmentat en el primer punt  d’aquest expositiu. L’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles s’ha de fer càrrec de 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 del Vallès Oriental que desenvoluparà les tasques 
objecte del conveni. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la voluntat de prorrogar el  
conveni de col·laboració en relació amb la prestació del servei bàsic d’atenció social que 
subjecten als següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és prorrogar el conveni de col·laboració formalitzat pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de 
Sant Fost de Campsentelles, en endavant l’AJUNTAMENT, en relació amb la prestació del 
servei bàsic d’atenció social.  
 
Segon. Hores de col·laboració del CONSELL COMARCAL 
 
Per raó d’aquest acord el CONSELL COMARCAL participa, coordina, coopera i col·labora 
amb l’AJUNTAMENT en la prestació del servei bàsic d’atenció social mitjançant la 
dedicació d’un/a treballador/a social corresponent a 15 hores a la setmana amb l’objectiu 
de complir amb les funcions que estableix el conveni que es prorroga.  
 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 
en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 
 
Tercer. Règim econòmic 

 
1. L’AJUNTAMENT paga al CONSELL COMARCAL la diferència entre l’aportació de la 

Generalitat de Catalunya d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials, corresponent al cost del mòdul per professional i el cost real del/de la 
professional del CONSELL COMARCAL que desenvoluparà les tasques objecte del 
conveni prorrogat.  
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Pel que fa a l’aportació de la Generalitat de Catalunya corresponent al cost del mòdul 
per professional d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials, correspondrà a tots els efectes al CONSELL COMARCAL.  

 
2. L’import estimatiu que ha de satisfer l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL, si es 

manté el cost del mòdul per professional que fixa el protocol addicional de concreció 
per al 2013 del 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 pel CONSELL COMARCAL i el Departament de 
Benestar Social i Família, és de sis mil tres-cents vuitanta-set euros amb sis cèntims 
(6.387,06 €), tenint en compte que la previsió del cost del professional és de catorze mil 
vuit-cents trenta-sis euros amb seixanta-vuit cèntims (14.836,68 €) i l’aportació prevista 
pel Departament de Benestar Social i Família és de vuit mil quatre-cents quaranta-nou 
euros amb seixanta-dos cèntims (8.449,62 €). 
 
En el cas que per a l’any 2014 es modifiqués el mòdul dels professionals que estableix 
el protocol addicional de concreció del contracte programa per al 2013, serà el nou 
import el que es tingui en compte pel càlcul de la quantitat que hagi d’abonar 
l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL, d’acord amb les previsions d’aquest 
apartat. 

 
3. El pagament que preveu l’apartat precedent el fa efectiu l’AJUNTAMENT en la forma 

següent:  
 
a) El CONSELL COMARCAL liquida parcialment l’import generat en els terminis 

següents:  
 
1. El mes d’abril de 2014 pel que fa als mesos de gener, febrer i març de 2014. 
2. El mes de juliol de 2014 pel que fa als mesos d’abril, maig i juny de 2014.  
3. El mes d’octubre de 2014 pel que fa als mesos de juliol, agost i setembre de 

2014. 
4. El mes de gener de 2015 pel que fa als mesos d’octubre, novembre i desembre 

de 2014. 
 
El CONSELL COMARCAL ha de notificar a l’AJUNTAMENT les liquidacions 
esmentades.  
 

b) En el termini d’un mes des de la recepció de la notificació de cadascuna de les 
liquidacions esmentades amb anterioritat, l’AJUNTAMENT ha de pagar al 
CONSELL COMARCAL l’import liquidat.  
 

4. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora i/o de les despeses 
financeres i/o de finançament que li ocasioni al CONSELL COMARCAL els seus 
possibles retards en el pagament del servei.  

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

que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per raó de les liquidacions efectuades o pels conceptes que preveu 
l’apartat quart d’aquest pacte. 

 
Quart. Durada i vigència 
 
D’acord amb el pacte 6.2 del CONVENI que ara es prorroga la durada i vigència del 
conveni  s’estén fins al 31 de desembre de 2014, sens perjudici que pugui ser prorrogat de 
nou per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Les parts, després de llegir aquest acord, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut i el signen.” 
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2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.”  
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

49. Dictamen d’aprovació del conveni per la gestió del servei d’ajuda de domicili 
amb l’Ajuntament de Martorelles. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials, de 13 de novembre de 2013, que és 
el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 13 de novembre de 2013, la senyora Montserrat Rossinés i Bayó, cap de l’Àrea 

de Polítiques Socials, ha emès l’informe següent:  
 
“ 
1. L’article 21 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials defineix i estableix les 

prestacions de servei. Les prestacions de servei són els serveis i les intervencions 
acomplerts per equips professionals que tenen coma 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. En la lletra j) s’estableix l’atenció 
domiciliària com una de les prestacions de serveis. 

 
2. L’article 24 de la Llei 12/2007 defineix la Cartera de serveis socials com l’instrument que 

determina el conjunt de prestacions de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i 
determina que ha d’incloure totes les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques 
del sistema públic de serveis socials. El mateix article estableix dos tipus de prestacions: 

 
a) Prestacions garantides, exigibles com a dret subjectiu d’acord amb el que estableix la 

Cartera de serveis socials i que ha d’incloure, almenys, la necessitat d’una valoració 
social prèvia i d’una prova objectiva que n’acrediti la necessitat. 

b) Prestacions no garantides, d’acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials i 
d’acord amb els crèdits pressupostaris  assignats i segons els principis objectius de 
prelació i concurrència. 

 
3. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, va aprovar la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, i 

estableix, entre d’altres, el servei d’ajuda a domicili com prestació garantida. L’objecte del 
servei és promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la seva 
autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar 
i sociocomunitari. 

 
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 2014 encara no ha estat aprovada, no 
obstant això, el projecte de llei preveu la pròrroga de la Cartera de serveis socials, 
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 2014.  

 
4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental constitueix una àrea bàsica de serveis socials de la 

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

La trajectòria de treball comarcal s’ha basat i es basa en l’establiment de línies de treball 
amb els municipis, des de la participació, el diàleg i el consens; la suma d’esforços i la 
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promoció d’objectius comarcals de treball comuns, consensuats amb polítics i tècnics; la 
igualtat de drets i de les  condicions d’accés als recursos i als serveis dels ciutadans de la 
comarca. 

 
Una d’aquestes accions ha estat el consens en la definició del Servei d’ajuda a domicili, en 
els instruments de valoració, en els  barems i en el reglament. 
 
Actualment, el Consell Comarcal gestiona el Servei d’ajuda a domicili dels municipis del 
Figaró- Montmany, Tagamanent, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, 
Cànoves i Samalús, Vilanova del Vallès, Vallromanes  Montornès del Vallès, la Llagosta, la 
Garriga, Castellterçol, Castellcir, Granera,  Sant Quirze Safaja i les Franqueses del Vallès. 

 
5. El 13 d’abril el Ple del Consell Comarcal va aprovar el Reglament del servei d’ajuda a 

domicili del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que té per objecte la regulació del servei 
que presta el Consell Comarcal. 
 
L’article 4 estableix els tipus de prestacions. 
 
a) Servei bàsic d’ajuda a domicili, que comprèn el servei de cura a la persona i de la llar i 

el servei de neteja de la llar 
b) Serveis complementaris d’ajuda a domicili, que comprèn, entre d’altres serveis, la 

bugaderia externa, menjar a domicili-àpats a domicili,etc. 
 

El punt 4 de l’article 2 estableix que l’àmbit territorial del servei d’ajuda a domicili del Vallès 
Oriental és el dels municipis de la comarca que s’adhereixin a la prestació d’aquest servei 
per part del Consell Comarcal. L’adhesió s’instrumenta mitjançant conveni formalitzat per 
l’ajuntament i el Consell Comarcal. 

 
6. El 12 de novembre de 2013, registre d’entrada 5.662, l’Ajuntament de Martorelles ha 

notificat al Consell Comarcal del Vallès Oriental la seva voluntat d’adhesió a la prestació del 
servei d’ajuda a domicili comarcal. 

 
És per tot això que proposo: 
 
L’aprovació d’un conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Martorelles per establir la 
relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació en la gestió i la prestació 
del servei d’ajuda a domicili en aquest municipi.” 
 

2. El 13 de novembre 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 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:  
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“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. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 

a les persones en situació de dependència. 
 
6. 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.” 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
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9. 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. 

 
10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. L’article 21.2.j) de la LSS estableix com una prestació de servei l'atenció 
domiciliària. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 

 
15. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 

2010-2011, defineix la prestació del servei d’ajuda a domicili com a garantida i el 
descriu com un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen 
bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions 
personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb 
dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia 
personal.   
 
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 2014 encara no ha estat 
aprovada, no obstant això, el projecte de llei preveu la pròrroga de la Cartera de 
serveis socials, 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 2014.  
 

16. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 
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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. 
 

17. 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. 

 
18. 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. 

 
19. 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 
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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. 

 
20. 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. 
 

21. 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. 

 
22. 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. 

 
23. 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. 

 
24. 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.” 
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25. 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. 
 

26. 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. 
 

27. 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. 
 

28. 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. 

 
29. 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. 

 
L’aportació de la Generalitat es vehicula per mitjà del contracte programa 2012-
2015 per a la coordinació, la cooperació i col·laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i el CONSELL COMARCAL, en matèria de serveis socials 
i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit el 12 de 
juny de 2012. La Generalitat de Catalunya distribueix els recursos entre el 
denominat SAD Social i el SAD Dependència. 

 
30. En relació amb el SAD Social, el contracte programa per a l’any 2013 preveu per 

aquest concepte un finançament de deu euros amb setanta-dos cèntims (10,72 €) 
per hora amb un màxim d’hores de 57.393,60 per a tota l’Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental. A data d’avui se’n desconeix el finançament i el 
màxim d’hores per a l’any 2014. 

 
31. En relació amb el Sad Dependència, l’import anual que finança la Generalitat resta 

condicionat a les hores prescrites en els Programes individuals d’atenció i és el 
resultat de multiplicar el preu/hora corresponen al 66% del cost de l’hora del servei 
d’ajuda a domicili que determina la Generalitat pel nombre d’hores de Sad 
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Dependència prestades en el municipi. El contracte programa per a l’any 2013 fixa 
per aquest concepte un finançament de deu euros amb setanta-dos cèntims (10,72 
€) per hora i preveu per a tota l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès 
Oriental un total de 58.469,59 hores. A data d’avui se’n desconeix el finançament i 
el màxim d’hores per a l’any 2014. 

 
32. 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. 
 

33. 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. 
 

34. 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.” 

 
35. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març.  
 

36. 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, ha estat publicat sense 
errors en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 27 de juliol de 2011. 

 
37. L’article 4.1 del REGLAMENT defineix el servei bàsic d’ajuda a domicili:  

 
“El servei bàsic d’ajuda a domicili és el conjunt d’actuacions que configuren el nivell 
mínim d’atenció a la persona que es presta en el seu domicili. Aquestes actuacions 
tenen caràcter assistencial, preventiu, socioeducatiu  per persones i nuclis familiars 
i de suport a les persones cuidadores no professionals. Està contingut dins del pla 
d’atenció social i comprèn el servei de cura de la persona i de la llar i/o el servei de 
neteja de la llar.” 
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38. L’article 4.1.2 del REGLAMENT defineix el servei de cura de la persona i de la llar:  
 
“El servei de cura de la persona i de la llar inclou les actuacions de caràcter 
personal i les actuacions de suport a altres persones cuidadores no professionals. 
 
Comprèn les activitats i tasques que fonamentalment recauen sobre les persones 
usuàries i que s’adrecen a promoure i mantenir la seva autonomia personal, a 
fomentar hàbits adequats de conducta i a adquirir habilitats bàsiques pel 
desenvolupament personal en el domicili i en la seva relació amb la comunitat. 
 
En forma part l’atenció personal, com a ara la higiene i la cura personal, 
l’alimentació, el suport al seguiment mèdic i la presa de la medicació, les 
mobilitzacions, els acompanyaments fora del domicili, el suport emocional o el 
suport administratiu i de l’economia domèstica. 
 
També en forma part l’aprenentatge d’hàbits, com ara l’afavoriment de l’auto-cura, 
el manteniment de la llar, la socialització, el suport en tasques d’atenció, 
l’acompanyament i cura a menors, la preparació del menjar en el domicili, les 
compres domèstiques i en general tots aquells que fomentin el desenvolupament i 
autonomia personal.  
 
Formen part d’aquesta categoria les actuacions de suport a les persones 
cuidadores no professionals, les quals constitueixen la xarxa natural d’atenció a les 
persones beneficiàries del servei. Són actuacions adreçades a millorar les 
capacitats de cura i a prevenir situacions d’esgotament emocional, com ara 
l’assessorament, el suport en la utilització de tècniques i eines d’atenció a la 
persona o el suport emocional.” 

 
39. L’article 4.1.3 del REGLAMENT defineix el servei de neteja de la llar: 

 
“El servei de neteja de la llar inclou les actuacions de caràcter domèstic. 
 
Són activitats i tasques adreçades fonamentalment a la cura de la llar com a suport 
a l’autonomia personal i de la unitat de convivència. Formen part d’aquestes 
actuacions les activitats i tasques de preparació del menjar en el domicili, les 
compres domèstiques, el rentat i cura de la roba en el domicili, la neteja de la llar, 
la neteja de xoc i els petits manteniments, com ara canvis de bombetes o ampolles 
de butà. 
 
La neteja de la llar comprèn únicament la neteja dels espais que s’utilitzen en el 
desenvolupament de la vida diària de la persona beneficiària. Aquest servei no 
inclou els patis exteriors, zones  comunitàries o veïnals, tals com escales, patis de 
la comunitat o altres.” 

 
40. L’article 4.3 del REGLAMENT defineix els serveis complementaris d’ajuda a 

domicili:  
 
“Els serveis complementaris d’ajuda a domicili estan formats per un conjunt 
d’activitats de segon nivell que poden prestar-se amb caràcter puntual o continuat, 
per empreses i/o professionals. 
 
Son serveis complementaris la bugaderia externa, el menjar a domicili- àpats a 
domicili, els arranjaments pel condicionament de la llar, les ajudes tècniques per a 
l’autonomia personal, la perruqueria, la podologia, les activitats de manteniment de 
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les funcions físiques i motores de la persona i els altres recollits en el Pla d’atenció 
social individual, familiar o convivencial.” 

 
41. L’article 62.5 de la LSS preveu que l'ens local titular de l'àrea bàsica de serveis 

socials pot decidir el sistema de provisió de serveis, per a l'ajuda a domicili i la 
teleassistència, d'acord amb les formes de prestació que s'estableixin per 
reglament. 

 
42. L’article 11 del REGLAMENT estableix que el servei d’ajuda a domicili es gestiona 

de forma indirecta i corresponen al CONSELL COMARCAL les funcions de 
coordinació, seguiment, supervisió i avaluació. 

 
43. El 2 de novembre de 2011, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va 

aprovar la darrera modificació del sistema de gestió informatitzada del servei 
d’ajuda a domicili. 

 
44. L’ordenança reguladora del fitxer de dades de caràcter personal núm. 5 Servei 

d’ajuda a domicili publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’1 
de febrer de 2011. La creació del fitxer de dades de caràcter personal ha estat 
inscrita en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya amb el codi 
211052002-T en virtut de la resolució de 9 de març de 2011 de la directora de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  

 
45. 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.  
 
46. 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. 

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’ajuda 

a domicili amb l’Ajuntament de Martorelles, d’acord amb el redactat següent:  
 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal, assistit pel secretari 
accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el senyor Romuald Velasco López, alcalde de l’Ajuntament de Martorelles, assistit 
per la secretària de la corporació, la senyora Clara Pérez González.  
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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 
 
1. 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. 
 

2. L’objecte d’aquesta cooperació és el de facilitar: 
 

a) La sostenibilitat i la millora dels serveis socials bàsics mitjançant l'estabilitat en la 
cooperació financera per part de la Generalitat envers el manteniment dels serveis i la 
millora econòmica dels serveis traspassats i el compromís de la corporació local pel 
que fa al finançament, el desplegament i la millora dels serveis socials de la seva com-
petència. 

 
b) L'adaptació al marc general i als objectius de la planificació general vigent en matèria 

de serveis socials de la Generalitat de Catalunya de la programació territorial en 
matèria de serveis socials de l'àrea bàsica establerta, que en funció de les seves 
competències realitza la corporació local. 

 
c) L'adaptació dels serveis socials bàsics a les singularitats i les característiques del seu 

territori, i a les demandes dels seus ciutadans, així com a les noves necessitats 
emergents. 

 
d) La cooperació tècnica entre la Generalitat de Catalunya i la corporació local en matèria 

de serveis socials bàsics pel que fa a sistemes d'informació, procediments, suport 
tècnic, millora de l'eficàcia i l'eficiència i formació dels professionals. 

 
3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i 

l’Ajuntament de Martorelles, en endavant l’AJUNTAMENT, tenen interès a subscriure 
aquest conveni per regular la prestació del servei d’ajuda a domicili, que subjecten en les 
següents 

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

Legislació local i comarcal 
 
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 
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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. 

 
Legislació específica de serveis socials i dependència 

 
5. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència. 
 
6. 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.” 

 
7. 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. 

 
8. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en 
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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. 

 
9. 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. 

 
10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. L’article 21.2.j) de la LSS estableix com una prestació de servei l'atenció domiciliària. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 

 
15. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-

2011, defineix la prestació del servei d’ajuda a domicili com a garantida i el descriu com un 
conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona 
i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a 
aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o 
manca d’autonomia personal.   
 
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 2014 encara no ha estat aprovada, no 
obstant això, el projecte de llei preveu la pròrroga de la Cartera de serveis socials, 
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 2014.  
 

16. 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 
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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. 
 

17. 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. 

 
18. 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. 

 
19. 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. 

 
20. 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 
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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. 
 

21. 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. 
 
22. 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. 

 
23. 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. 

 
24. 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.” 

 
Finançament del servei d’ajuda a domicili 
 
25. 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. 
 

26. 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. 
 

27. 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. 
 

28. 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. 

 
29. 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 
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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. 

 
L’aportació de la Generalitat es vehicula per mitjà del contracte programa 2012-2015 per a 
la coordinació, la cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el CONSELL COMARCAL, en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit el 12 de juny de 2012. La 
Generalitat de Catalunya distribueix els recursos entre el denominat SAD Social i el SAD 
Dependència. 

 
30. En relació amb el SAD Social, el contracte programa per a l’any 2013 preveu per aquest 

concepte un finançament de deu euros amb setanta-dos cèntims (10,72 €) per hora amb un 
màxim d’hores de 57.393,60 per a tota l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès 
Oriental. A data d’avui se’n desconeix el finançament i el màxim d’hores per a l’any 2014. 

 
31. En relació amb el Sad Dependència, l’import anual que finança la Generalitat resta 

condicionat a les hores prescrites en els Programes individuals d’atenció i és el resultat de 
multiplicar el preu/hora corresponen al 66% del cost de l’hora del servei d’ajuda a domicili 
que determina la Generalitat pel nombre d’hores de Sad Dependència prestades en el 
municipi. El contracte programa per a l’any 2013 fixa per aquest concepte un finançament 
de deu euros amb setanta-dos cèntims (10,72 €) per hora i preveu per a tota l’Àrea bàsica 
de serveis socials Resta del Vallès Oriental un total de 58.469,59 hores. A data d’avui se’n 
desconeix el finançament i el màxim d’hores per a l’any 2014. 

 
32. 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. 
 

33. 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. 
 

34. 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. 
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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.” 

 
35. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març.  
 
Reglament comarcal 
 

36. 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, ha estat publicat sense errors en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 27 de juliol de 2011. 

 
37. L’article 4.1 del REGLAMENT defineix el servei bàsic d’ajuda a domicili:  

 
“El servei bàsic d’ajuda a domicili és el conjunt d’actuacions que configuren el nivell mínim 
d’atenció a la persona que es presta en el seu domicili. Aquestes actuacions tenen caràcter 
assistencial, preventiu, socioeducatiu  per persones i nuclis familiars i de suport a les 
persones cuidadores no professionals. Està contingut dins del pla d’atenció social i 
comprèn el servei de cura de la persona i de la llar i/o el servei de neteja de la llar.” 
 

38. L’article 4.1.2 del REGLAMENT defineix el servei de cura de la persona i de la llar:  
 
“El servei de cura de la persona i de la llar inclou les actuacions de caràcter personal i les 
actuacions de suport a altres persones cuidadores no professionals. 
 
Comprèn les activitats i tasques que fonamentalment recauen sobre les persones usuàries i 
que s’adrecen a promoure i mantenir la seva autonomia personal, a fomentar hàbits 
adequats de conducta i a adquirir habilitats bàsiques pel desenvolupament personal en el 
domicili i en la seva relació amb la comunitat. 
 
En forma part l’atenció personal, com a ara la higiene i la cura personal, l’alimentació, el 
suport al seguiment mèdic i la presa de la medicació, les mobilitzacions, els 
acompanyaments fora del domicili, el suport emocional o el suport administratiu i de 
l’economia domèstica. 
 
També en forma part l’aprenentatge d’hàbits, com ara l’afavoriment de l’auto-cura, el 
manteniment de la llar, la socialització, el suport en tasques d’atenció, l’acompanyament i 
cura a menors, la preparació del menjar en el domicili, les compres domèstiques i en 
general tots aquells que fomentin el desenvolupament i autonomia personal.  
 
Formen part d’aquesta categoria les actuacions de suport a les persones cuidadores no 
professionals, les quals constitueixen la xarxa natural d’atenció a les persones beneficiàries 
del servei. Són actuacions adreçades a millorar les capacitats de cura i a prevenir 
situacions d’esgotament emocional, com ara l’assessorament, el suport en la utilització de 
tècniques i eines d’atenció a la persona o el suport emocional.” 

 
39. L’article 4.1.3 del REGLAMENT defineix el servei de neteja de la llar: 

 
“El servei de neteja de la llar inclou les actuacions de caràcter domèstic. 
 
Són activitats i tasques adreçades fonamentalment a la cura de la llar com a suport a 
l’autonomia personal i de la unitat de convivència. Formen part d’aquestes actuacions les 
activitats i tasques de preparació del menjar en el domicili, les compres domèstiques, el 
rentat i cura de la roba en el domicili, la neteja de la llar, la neteja de xoc i els petits 
manteniments, com ara canvis de bombetes o ampolles de butà. 
 
La neteja de la llar comprèn únicament la neteja dels espais que s’utilitzen en el 
desenvolupament de la vida diària de la persona beneficiària. Aquest servei no inclou els 
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patis exteriors, zones  comunitàries o veïnals, tals com escales, patis de la comunitat o 
altres.” 

 
40. L’article 4.3 del REGLAMENT defineix els serveis complementaris d’ajuda a domicili:  

 
“Els serveis complementaris d’ajuda a domicili estan formats per un conjunt d’activitats de 
segon nivell que poden prestar-se amb caràcter puntual o continuat, per empreses i/o 
professionals. 
 
Son serveis complementaris la bugaderia externa, el menjar a domicili- àpats a domicili, els 
arranjaments pel condicionament de la llar, les ajudes tècniques per a l’autonomia personal, 
la perruqueria, la podologia, les activitats de manteniment de les funcions físiques i motores 
de la persona i els altres recollits en el Pla d’atenció social individual, familiar o 
convivencial.” 

 
Sistema de provisió del servei 

 

41. L’article 62.5 de la LSS preveu que l'ens local titular de l'àrea bàsica de serveis socials pot 
decidir el sistema de provisió de serveis, per a l'ajuda a domicili i la teleassistència, d'acord 
amb les formes de prestació que s'estableixin per reglament. 

 
42. L’article 11 del REGLAMENT estableix que el servei d’ajuda a domicili es gestiona de forma 

indirecta i corresponen al CONSELL COMARCAL les funcions de coordinació, seguiment, 
supervisió i avaluació. 

 
Tractament de les dades 

 
43. El 2 de novembre de 2011, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar 

la darrera modificació del sistema de gestió informatitzada del servei d’ajuda a domicili. 
 
44. L’ordenança reguladora del fitxer de dades de caràcter personal núm. 5 Servei d’ajuda a 

domicili publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’1 de febrer de 2011. 
La creació del fitxer de dades de caràcter personal ha estat inscrita en el Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya amb el codi 211052002-T en virtut de la resolució de 9 de 
març de 2011 de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  

 
Establiment de les fórmules de gestió del servei 
 
45. 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.  
 
46. 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. 

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

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

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir 
aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents 
 
 

PACTES 
 

CAPÍTOL 1. OBJECTE 
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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 la gestió i la prestació del 
servei d’ajuda a domicili al municipi de Martorelles, en endavant el MUNICIPI, d’acord amb el 
reglament del servei d’ajuda a domicili aprovat pel CONSELL COMARCAL.  
 
Amb la seva signatura, l’AJUNTAMENT formalitza la inclusió en l’àmbit territorial del servei 
d’ajuda a domicili del Vallès Oriental als efectes de l’article 2.4 del REGLAMENT.  

 
CAPÍTOL 2. ABAST DE LA PRESTACIÓ 

 
Segon. Abast de la prestació 
 
1. El CONSELL COMARCAL gestiona i presta en el MUNICIPI els serveis d’ajuda a domicili 

següents:   
 
a) Servei de cura de la persona i de la llar. Aquest servei s’inclou en el servei bàsic 

d’ajuda a domicili.  
 

b) El servei de neteja de la llar. Aquest servei s’inclou en el servei bàsic d’ajuda a domicili. 
 

c) El servei de bany adaptat, el servei d’àpats a domicili i el servei de bugaderia.  Aquests 
serveis s’inclouen en el serveis complementaris d’ajuda a domicili.  

 
2. Als efectes d’aquest conveni, s’entén com a servei bàsic d’ajuda a domicili i servei de cura 

de la persona i de la llar allò que preveu respectivament l’art. 4.1 i 4.1.2 del REGLAMENT, 
consideracions jurídiques 37a i 38a d’aquest conveni. Com a servei de neteja de la llar 
s’entén allò que preveu l’art. 4.1.3 del REGLAMENT, consideració jurídica 39a d’aquest 
conveni, i com a serveis complementaris d’ajuda a domicili allò que preveu l’article 4.3 del 
REGLAMENT, consideració jurídica 40a d’aquest conveni. 

 
3. El CONSELL COMARCAL i els ajuntaments que formen part de l’àmbit territorial del servei 

d’ajuda a domicili del Vallès Oriental a efectes del REGLAMENT, acordaran si s’escau dins 
dels mecanismes de participació que s’acordin, l’establiment de l’ordenança reguladora del 
copagament del CONSELL COMARCAL que imposi l’obligació de satisfer un preu públic 
per a la prestació del Servei d’ajuda a domicili a l’empara del previst a l’article 41 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, l’article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i l’article 31 de la Llei 
12/2007, d’11 d’ octubre, de Serveis Socials a Catalunya.  

 
4. El CONSELL COMARCAL prestarà el servei d’ajuda a domicili en qualsevol de les formes 

de gestió de serveis públics admeses en dret. 
 
 

Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a: 
 
a) Prestar el servei de cura de la persona i de la llar en el MUNICIPI, en els termes que 

estableix aquest conveni. 
 

b) Prestar el servei de neteja de la llar en el MUNICIPI, en els termes que estableix aquest 
conveni. 
 

c) Prestar el servei de bany adaptat, el servei d’àpats a domicili i el servei de bugaderia, 
com a serveis complementaris d’ajuda a domicili en el MUNICIPI, en els termes que 
estableix aquest conveni. 
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d) Elaborar i aprovar el model d’instància per a la gestió de les sol·licituds de prestació del 
servei d’ajuda a domicili. 
 

e) Actualitzar i millorar el sistema de gestió informatitzada. El sistema de gestió 
informatitzada ha de permetre introduir i validar les dades de la sol·licitud, els 
instruments de valoració, el pla d’atenció social i les corresponents revisions, 
interrupcions, baixes temporals i extincions del servei. 

 
f) Informar a l’AJUNTAMENT sobre l’estat d’execució del servei d’ajuda a domicili.  

 
g) Prestar el servei als usuaris amb la intervenció de professionals amb la qualificació 

legalment exigida.  
 

h) Resoldre l’atorgament o denegació del servei d’ajuda a domicili fixant-ne la intensitat i 
freqüència del servei, d’acord amb el REGLAMENT. 

 
i) Formalitzar el contracte amb la persona beneficiària o persones beneficiàries del servei 

d’ajuda a domicili, o llurs representants legals, i per l’empresa proveïdora si s’escau, 
d’acord amb el REGLAMENT. 

 
j) Promoure un sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili. 

 
k) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment. 

 
l) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquest 

servei d’acord amb les previsions de la Llei  orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat 
mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.  
 

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

 

Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 

L’AJUNTAMENT s’obliga a: 
 

a) Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el Servei 
d’ajuda a domicili que li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL en el seu municipi, 
d’acord amb l’encàrrec d’hores que formuli i les hores que ja han estat reconegudes 
mitjançant resolució del CONSELL COMARCAL, i acreditar aquesta circumstància amb 
un certificat.  

 
b) Pagar al CONSELL COMARCAL les liquidacions corresponents al preu per a la 

prestació del servei d’ajuda a domicili que resulti del règim econòmic que preveu aquest 
conveni.  
 

c) Valorar i tramitar les sol·licituds del servei d’ajuda a domicili per determinar la idoneïtat 
de la prestació d’acord amb allò que preveu el REGLAMENT amb expressa subjecció a 
les normes establertes per a la valoració, l’aplicació de les intensitats i la determinació 
del nivell de risc. L’AJUNTAMENT ha de fer ús del sistema de gestió informatitzada del 
CONSELL COMARCAL i n’ha d’introduir i validar les dades de la sol·licitud, els 
instruments de valoració, el pla d’atenció social i les corresponents revisions, 
interrupcions, baixes temporals i extincions del servei.  

 
d) Formular el pla d’atenció social individual, familiar o convivencial d’acord amb el 

REGLAMENT. 
 

e) Revisar la prestació del servei d’ajuda a domicili d’acord amb el REGLAMENT. 
 

f) Informar al CONSELL COMARCAL les interrupcions del servei i notificar les baixes 
temporals i les causes d’extinció d’acord amb el REGLAMENT. 
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g) Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la 

normativa de protecció de dades per a la prestació del servei d’ajuda a domicili. 
 

h) Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb la gestió del servei. 
 

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

 
j) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  

 
k) Comprovar el compliment i efectivitat de les condicions o requisits determinants per a 

l’atorgament del servei d’ajuda a domicili. 
 

l) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que respecte a la gestió del servei  pugui 
efectuar el CONSELL COMARCAL.  

 
m) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquest 

servei d’acord amb les previsions de la Llei  orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat 
mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i complir les obligacions que li 
corresponguin com a encarregat del fitxer. L’encarregat del tractament i tot el seu 
personal resten sotmesos a aquesta normativa.  
 

n) Certificar les dades de convivència i empadronament dels possibles beneficiaris del 
Servei d’ajuda a domicili, sempre que el CONSELL COMARCAL ho sol·liciti, d’acord 
amb les previsions de l’article 53.2 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
 

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

 

CAPÍTOL 3. RÈGIM ECONÒMIC 
 

Cinquè.  Preu  
 
L’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL el preu per la prestació del servei 
d’ajuda a domicili en el MUNICIPI que resulta de les operacions següents:  
 

 I = (A + B + C) – (FG) – (CP) 
 
Els paràmetres són: 
 
1. I =  Import que l’AJUNTAMENT satisfà al CONSELL COMARCAL  

 
2. A = Import pel servei de cura de la persona i de la llar que resulta de l’execució de les 

operacions següents:  
 

A = {(B1 x C 1) x (D1)} 
 

Els paràmetres són: 
 
i. A =  Import pel servei de cura de la persona i de la llar.  

 
ii. B1 = Nombre d’hores del servei de cura de la persona i de llar prestades pel 

CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

iii. C1 = Preu/hora del servei de cura de la persona i de la llar que ha de satisfer el 
CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la 
prestació del servei inclosos, segons l’expedient de contractació del servei d’ajuda a 
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domicili del CONSELL COMARCAL en relació amb el municipi.  
 

iv. D1 = Correspon a un 1,0989 en concepte de despeses de gestió del servei d’ajuda a 
domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal adscrit al servei, 
les despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i la implantació del 
sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili. 

 
 
3. B = Import pel servei de neteja de la llar que resulta de l’execució de les operacions 

següents: 
 

B = { (C2 x D2) x (E1)}   
 

Els paràmetres són: 
 

i.B =  Import pel servei de neteja de la llar. 
 

ii.C2 = Nombre d’hores del servei de neteja de la llar prestades pel CONSELL 
COMARCAL en el MUNICIPI. 

 
iii.D2 = Preu/hora del servei de neteja de la llar que ha de satisfer el CONSELL 

COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la prestació del 
servei inclosos, segons l’expedient de contractació del servei d’ajuda a domicili del 
CONSELL COMARCAL en relació amb el MUNICIPI. 

 
iv.E1 = Correspon a un 1,0989 en concepte de despeses de gestió del servei d’ajuda a 

domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal adscrit al servei, 
les despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i la implantació del 
sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili. 

 
4. C = Import pels serveis complementaris d’ajuda a domicili que resulta de l’execució de 

les operacions següents:  
 

C=( { (D3 x E2) X (F1) } + { (D4 x E3) X (F2) } + { (D5 x E4) X (F3) } + ... + { (DN x EN) X (FN)〕}) 

 
Els paràmetres són: 

 
i.C =  Import pels serveis complementaris d’ajuda a domicili. 

 
ii.D3 = Nombre d’hores del servei complementari de bany adaptat prestades pel 

CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

iii.E2 = Preu/hora del servei complementari de bany adaptat que ha de satisfer el 
CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la 
prestació del servei inclosos, segons l’expedient de contractació del servei d’ajuda 
a domicili del CONSELL COMARCAL en relació amb el MUNICIPI. 

 
iv.F1 = Correspon a un 1,0989 en concepte de despeses de gestió del servei d’ajuda a 

domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal adscrit al servei, 
les despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i la implantació del 
sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili. 

 
v.D4 = Nombre d’hores del servei complementari de bugaderia prestades pel CONSELL 

COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

vi.E3 = Preu/hora del servei complementari de bugaderia que ha de satisfer el CONSELL 
COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la prestació del 
servei inclosos, segons l’expedient de contractació del servei d’ajuda a domicili del 
CONSELL COMARCAL en relació amb el MUNICIPI. 
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vii.F2 = Correspon a un 1,0989 en concepte de despeses de gestió del servei d’ajuda a 
domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal adscrit al servei, 
les despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i la implantació del 
sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili. 

 
viii.D5 = Nombre d’hores del servei complementari d’àpats a domicili prestades pel 

CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

ix.E4 =  Preu/hora del servei complementari d’àpats a domicili que ha de satisfer el 
CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la 
prestació del servei inclosos, segons l’expedient de contractació del servei d’ajuda 
a domicili del CONSELL COMARCAL en relació amb el MUNICIPI. 

 
x.F3 = Correspon a un 1,0989  en concepte de despeses de gestió del servei d’ajuda a 

domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal adscrit al servei, 
les despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i la implantació del 
sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili. 

 
xi.DN = Nombre d’hores d’altres serveis complementaris prestades pel CONSELL 

COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

xii.EN= Preu/hora dels altres serveis complementaris que ha de satisfer el CONSELL 
COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la prestació del 
servei inclosos, segons l’expedient de contractació del servei d’ajuda a domicili del 
CONSELL COMARCAL en relació amb el MUNICIPI. 

 
xiii.FN = Correspon a un 1,0989 en concepte de despeses de gestió del servei d’ajuda a 

domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal adscrit al servei, 
les despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i la implantació del 
sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili. 

 
5. FG = correspon a l’import que finança la Generalitat pels conceptes de Sad Social i Sad 

Dependència en relació amb el període liquidat i allò que preveu la consideració 
jurídica 29a d’aquest conveni.  

 
6. CP = correspon a l’import que efectivament satisfacin els usuaris del servei d’ajuda a 

domicili empadronats en el MUNICIPI com a conseqüència de l’aplicació de 
l’ordenança reguladora del preu públic pel qual s’estableixi el copagament del servei 
d’ajuda a domicili que, si s’escau, aprovi el CONSELL COMARCAL. 

 
Sisè. Pagament 
 
1. El CONSELL COMARCAL liquida a l’AJUNTAMENT per quadrimestres, l’import del 

servei d’ajuda a domicili d’acord amb la fórmula que preveu el pacte cinquè d’aquest 
conveni en relació amb els mesos de referència.  

 
L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL l’import que resulti de les 
liquidacions en la forma i termini que estableix l’article 216.4 del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de 
novembre o la norma que el substitueixi. 

 
2. 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.  
 

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 de les liquidacions efectuades o pels conceptes que preveu 
l’apartat segon d’aquest pacte. 
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Setè. Encàrrec d’hores  
 

1. Abans del 30 de setembre de cada any, l’AJUNTAMENT ha de notificar o certificar al 
CONSELL COMARCAL  l’acord de l’òrgan de govern competent en el qual consti el 
nombre d’hores màximes encarregades per a la propera anualitat en relació amb 
cadascun dels serveis d’ajuda a domicili. Així mateix, l’AJUNTAMENT ha de certificar al 
CONSELL COMARCAL la consignació en els seus pressupostos de les dotacions 
necessàries per a finançar el servei d’ajuda a domicili encarregat no més enllà de 
quinze dies comptadors a partir de l’aprovació definitiva dels seus pressupostos o com 
a màxim no més enllà del 31 de març de cada any. 

 
2. Nogensmenys el que preveu l’apartat anterior, l’òrgan competent de l’AJUNTAMENT 

pot encarregar en qualsevol moment més hores de les màximes previstes per a cada 
servei d’ajuda a domicili. Per això, l’AJUNTAMENT ha de certificar al CONSELL 
COMARCAL la consignació en els seus pressupostos de les dotacions necessàries per 
a finançar el servei d’ajuda a domicili encarregat no més enllà de 15 dies des de 
l’adopció de l’acord. 

 
3. Nogensmenys el que preveu l’apartat primer d’aquest pacte, l’òrgan competent de  

l’AJUNTAMENT pot reduir el nombre d’hores màximes encarregades per a cadascun 
dels serveis d’ajuda a domicili. Per això, l’AJUNTAMENT ha de notificar o certificar al 
CONSELL COMARCAL l’acord de l’òrgan de govern competent en el que consti la 
reducció de les hores màximes encarregades.  

 
4. En relació amb els apartats primer, segon i tercer d’aquest pacte, el CONSELL 

COMARCAL pot denegar l’encàrrec d’hores de l’AJUNTAMENT si l’increment o la 
reducció d’hores iguala o excedeix el límit que la legislació de contractes fixa per a 
considerar-ho com una alteració de les condicions essencials de licitació i adjudicació 
dels contractes. Per aquest càlcul s’ha de tenir en compte també l’increment o la 
reducció d’hores que puguin encarregar els ajuntaments que siguin en el mateix 
expedient de contractació que l’AJUNTAMENT.  
 
El CONSELL COMARCAL també pot denegar els encàrrecs d’hores per cas 
d’impagament de l’AJUNTAMENT de les liquidacions que efectuï el CONSELL 
COMARCAL que resultin del règim econòmic que preveu aquest conveni. 

 
5. En tots els casos, les reduccions de les hores encarregades no poden afectar a les 

hores que el CONSELL COMARCAL ja hagi reconegut a les persones beneficiàries del 
servei mitjançant resolució, les quals esdevenen indisponibles per a l’AJUNTAMENT i 
de finançament obligat fins a l’extinció del servei. 
 
No obstant això, si s’extingeix la prestació de serveis d’ajuda a domicili per qualsevol 
de les circumstàncies que preveu el REGLAMENT, l’AJUNTAMENT pot amortitzar les 
hores encarregades sempre i quan la reducció del total de les hores no iguali o 
excedeixi el 10% de les hores que s’han previst per a cada a cada anualitat i de 
manera acumulativa, en relació amb el contracte de prestació del servei d’ajuda a 
domicili del CONSELL COMARCAL, no iguali o excedeixi el límit que la legislació de 
contractes fixa per a considerar-ho com una alteració de les condicions essencials de 
licitació i adjudicació dels contractes. Per aquest càlcul s’ha de tenir en compte també 
l’increment o la reducció d’hores dels ajuntaments que formen part del mateix 
expedient de contractació que l’AJUNTAMENT.  

 
6. Les hores estimades de servei d’ajuda a domicili per a l’any 2014 consten en l’addenda 

que acompanya aquest conveni.  
 

Vuitè. Encàrrec de serveis  
 
1. L’AJUNTAMENT pot encarregar altres serveis d’ajuda a domicili dels previstos en el 

REGLAMENT. 
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2. Les obligacions per a l’AJUNTAMENT en relació amb el/s nou/s servei/s encarregats 
són les mateixes que les previstes en el pacte quart, cinquè, sisè i setè d’aquest 
conveni.  

 
3. El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT instrumentaran l’encàrrec de serveis 

mitjançant una addenda al conveni. 
 

4. Nogensmenys, l’acceptació del/s servei/s pel CONSELL COMARCAL resta 
condicionada a què l’AJUNTAMENT estigui al corrent de pagament.   
 

 

CAPÍTOL 4. PARTICIPACIÓ 
 

Novè. Comissió de seguiment 
 
1. L’AJUNTAMENT participa en el servei i les altres actuacions mitjançant una comissió 

integrada pels membres següents:  
 
a) El president o presidenta del CONSELL COMARCAL que la presideix, o en el seu 

defecte el conseller o consellera comarcal de l’àrea on estigui adscrit el servei 
d’ajuda a domicili, o en el seu defecte el gerent del CONSELL COMARCAL.  
 

b) El regidor o regidora, o tècnic o tècnica de l’AJUNTAMENT en qui delegui, de l’àrea 
dels quals estigui adscrit el servei objecte d’aquest conveni, el qual té la condició 
de vocal. 

 
c) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del 

mateix òrgan o per una persona al servei de l’administració pública corresponent. 
En aquest darrer cas, assisteix a les sessions amb veu i sense vot. 

 
2. Les funcions de la Comissió de seguiment són:  

 
a) La creació d’un espai d’interacció i de coordinació política estable.  

 
b) El disseny d’un model comarcal del servei d’ajuda a domicili. 

 
c) La promoció d’un procés de cooperació intermunicipal que augmenti la coherència 

del servei d’ajuda a domicili en l’àmbit territorial del servei i que estableixi criteris i 
eines comuns de treball. 
 

d) La disposició d’un sistema d’informació pròpia i comparada supramunicipal. 
 

e) Les altres funcions que prevegi aquest conveni.  
 
 

CAPÍTOL 5. VIGÈNCIA I JURISDICCIÓ 
 

Desè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura i estén els seus 

efectes des del 2 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2020.  
 
La data d’inici dels efectes del conveni serà posterior en el cas que l’AJUNTAMENT no 
l’hagi aprovat abans del 2 de gener de 2014. En aquest cas, el conveni estendrà els 
seus efectes a partir de l’endemà en què hagi estat signat per totes les parts i finalitzarà 
el 31 de desembre de 2020.  
 

2. Nogensmenys, aquest conveni pot ser prorrogat per períodes de dos anys mitjançant 
acord exprés de les parts.  

 
Onzè.  Extinció 
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Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
  

a) L’acord entre les parts. 
b) La supressió del Servei d’ajuda a domicili. 
c) La pèrdua de la competència en relació amb el Servei d’ajuda a domicili.  
d) La denúncia unilateral del conveni amb sis mesos d’antelació.  
e) 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.  

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

de les parts. 
 

Dotzè. Jurisdicció  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
  
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva 
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen. 

  
ADDENDA al conveni per a la prestació del Servei d’ajuda a domicili formalitzat per 
l’Ajuntament de Martorelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 
Únic. Encàrrec d’hores 
 
El nombre d’hores estimades de serveis d’ajuda a domicili que encarrega l’AJUNTAMENT al Consell Comarcal 
del Vallès Oriental des del 2 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014 és el següent:  

 

  
 

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Martorelles.”  
 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
50. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 718/2013, de 23 de setembre, d’aprovació de la signatura d’un conveni 
- 791/2013, de 16 d'octubre i 792/2013, de 16 d'octubre, d’autorització, disposició i 

obligació de despeses 

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

- 718/2013, de 23 de setembre, d’aprovació de la signatura d’un conveni 
- 791/2013, de 16 d'octubre i 792/2013, de 16 d'octubre, d’autorització, disposició i 

obligació de despeses 

 

Servei de cura de la 
persona i de la llar 

 Servei de neteja de la 
llar  

 Servei d'àpats 
a domicili  

 Servei de  
bugaderia  

 Servei de bany 
adaptat  

Hores 
 

Hores Hores Hores Hores 

832 52 26 26 104 
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ÀREES DE MEDI AMBIENT I POLÍTICA TERRITORIAL I ESTUDIS 
 
51. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 

per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles. 
 

Llegit el dictamen de les àrees de Medi Ambient i de Política Territorial i Estudis, de 13 
de novembre de 2013, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 

 
“El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles per a la prestació d’assistència en matèria d’arquitectura i de medi ambient i 
enginyeria, la durada el qual finalitza el 31 de desembre de 2013 i és prorrogable per un 
any durant el 2014. 
 
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. 
 
D’acord amb les converses mantingudes amb l’Ajuntament, es proposa la pròrroga del 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles per a la prestació 
d’assistència en matèria d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria durant el 2014.” 

 
2. El 13 de novembre 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, d’acord amb el qual correspon a la 
comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

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

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

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
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estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

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

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

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 

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

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

 
6. El pacte cinquè del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles 
en matèria d’arquitectura tècnica, d’acord amb el qual aquest pot ser objecte de 
dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés de les 
parts. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la primera pròrroga del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a 
l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles en matèria d’arquitectura tècnica i de 
medi ambient i enginyeria, d’acord amb el contingut següent: 
 

 “R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Julián Trapero Frías, alcalde-president de l’Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles, assistit per la secretària de la corporació, senyora Maria Teresa 
Gisbert Coll. 

 
I N T E R V E N E N 

 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
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L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, 
en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
El secretari accidental i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, 
d’acord amb l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

M A N I F E S T E N 
 

I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, 
i l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, en endavant l’AJUNTAMENT, vàrem 
formalitzar un conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’arquitectura tècnica i de medi ambient i enginyeria. 
 

II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes 
des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013, essent susceptible de 
dues possibles pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés 
de les parts. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant 

a l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica, per l’any 
2014.  

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

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
per part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria d’arquitectura tècnica i 
de medi ambient i enginyeria. 
 
Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura 

tècnica a l’AJUNTAMENT, per a l’any 2014, és de 8.480,80 euros més l’IPC de l’any 
2013 sobre aquest import. 

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener de 2014 i del 31 de juliol 
de 2014. 

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

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

 
Tercer. Vigència 

 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 
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2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

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

 
Llegit el dictamen de les àrees de Medi Ambient i de Política Territorial i Estudis, de 13 
de novembre de 2013, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 13 de novembre de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 

 
“El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Tagamanent per a la 
prestació d’assistència en matèria d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria, la durada 
el qual finalitza el 31 de desembre de 2013 i és prorrogable per un any durant el 2014. 
 
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. 
 
D’acord amb les converses mantingudes amb l’Ajuntament, es proposa la pròrroga del 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tagamanent per a la prestació d’assistència 
en matèria d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria durant el 2014.” 

 
2. El 13 de novembre 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, d’acord amb el qual correspon a la 
comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

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

2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació 
d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
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3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

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

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

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 

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

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

 
6. El pacte cinquè del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Tagamanent en matèria 
d’arquitectura tècnica i de medi ambient i enginyeria, d’acord amb el qual aquest pot 
ser objecte de dues pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord 
exprés de les parts. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la primera pròrroga del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a 
l’Ajuntament de Tagamanent en matèria d’arquitectura tècnica i de medi ambient i 
enginyeria, d’acord amb el contingut següent: 
 
 

 “R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Ignasi Martínez i Murciano, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Tagamanent, assistit per la secretària de la corporació, senyora Maria Cristina Aliguer i 
Miró. 
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I N T E R V E N E N 

 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Tagamanent, en virtut del 
que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
El secretari accidental i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, 
d’acord amb l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 
 

M A N I F E S T E N 
 

I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, 
i l’Ajuntament de Tagamanent, en endavant l’AJUNTAMENT, vàrem formalitzar un 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica i de 
medi ambient i enginyeria. 
 

II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes 
des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013, essent susceptible de 
dues possibles pròrrogues d’una durada d’un any cadascuna mitjançant acord exprés 
de les parts. 

   
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant 

a l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica i de medi 
ambient i enginyeria, per l’any 2014.  

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

 
 

P A C T E S 
 

Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
per part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria d’arquitectura tècnica i 
de medi ambient i enginyeria. 
 
Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura 

tècnica i de medi ambient i enginyeria a l’AJUNTAMENT, per a l’any 2014, és de 
9.455,14 euros més l’IPC de l’any 2013 sobre aquest import. 

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el 

punt 1 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener de 2014 i del 31 de juliol 
de 2014. 

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

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

 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Tagamanent.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
MOCIONS 
 
53. Moció presentada pel grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

de condemna del franquisme i d’adhesió a la querella 4591-10 del jutjat 
número 1 de Buenos Aires (Argentina). 

 
Llegida la moció del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, de 20 de 
novembre, que és la que segueix: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
AL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, DE COMDEMNA DEL 
FRANQUISME I SUPORT A LA QUERELLA  4591-10 DEL JUTJAT NÚM. 1 DE 
BUENOS AIRES (ARGENTINA) 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El juliol de 1936 la revolta militar encapçalada pel dictador Franco va enderrocar el 
Govern legítim de la República i va instaurar un règim totalitari basat en la persecució i 
l’aniquilació física dels defensors de la llibertat, de la justícia social i dels drets de les 
persones. 
 
Aquest règim dictatorial, va ser mantingut per l'exèrcit, l'oligarquia i la cúpula dirigent 
de l’Església catòlica durant els següents quaranta anys mitjançant la més feroç 
repressió de qualsevol oposició a la seva dictadura, utilitzant mitjans qualificables de 
genocidi contra el seu propi poble. Després de la mort de Franco, davant de 
l'embranzida de la lluita popular i la pressió internacional, es va produir un canvi de 
règim que va garantir la impunitat del franquisme. 
 
Al llarg de tots aquests anys, no hi hagut un pronunciament clar i contundent per part 
del Parlament Espanyol de condemna del franquisme i es continuen mantenint actes 
d’exaltació i partits i grups que actuen amb aquesta ideologia.  
 
Trenta-cinc anys després de la recuperació de la democràcia a l’Estat, una jutgessa 
argentina porta endavant una causa contra el franquisme i els seus protagonistes vius, 
per delictes de genocidi i lesa humanitat, delictes que ni prescriuen ni poden ser 
amnistiats per cap tipus de “llei de punt final”. (Querella 4591-10, del Jutjat Número 1 
de Buenos Aires, República Argentina) 
 
Fins i tot sent tramitada des d'instàncies internacionals, aquesta querella comença a 
esquerdar el mur d'impunitat del franquisme, contra el qual tantes persones i 
organitzacions socials venim combatent. Resulta, per tant, un fet d'importància 
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transcendental en la lluita per la Justícia, la Veritat i la Reparació dels danys causats a 
les centenars de milers de víctimes del franquisme. 
 
Recentment, s’han afegit a aquesta causa, la possibilitat d’investigar determinats crims 
comesos, entre els que destaca la del President Companys, varis diputats i alcaldes de 
diverses ciutats i pobles de Catalunya, entre aquests, la querella inclou a tres dels 
alcaldes assassinats al Vallès Oriental;  Antoni Arimón Farrés i Joan Brunat i Escona, 
de Parets del Vallès; i Josep Fortuny i Torrens, de Mollet, que formen part d’aquest 
procés. Aquesta acció pot obrir la possibilitat que altres entitats, partits i persones 
afectades puguin tirar endavant també els seus casos. 
 
El passat 10 d’octubre, el Parlament de Catalunya va aprovar amb una àmplia majoria 
una moció en la que condemnava tota declaració o activitat que enaltís, trivialitzés, 
exculpés o negués el nazisme, el franquisme i tots els règims feixistes, totalitaris i 
dictatorials.  
 
A la mateixa moció s’instà a l'executiu català, entre altres coses, a cooperar amb tots 
els organismes judicials internacionals que investiguin crims contra la humanitat 
comesos durant la dictadura franquista. 
 
 
Per tot això, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa que s’acordi: 
 
PRIMER: El Consell Comarcal del Vallès Oriental condemna la revolta militar feixista 
dirigida pel General Francisco Franco Bahamonde el juliol de 1936, contra el règim 
republicà legítimament constituït l'any 1931. Igualment condemna el règim dictatorial 
posterior que durant quaranta anys va reprimir a sang i foc tot vestigi de dissidència i 
lluita per la llibertat, la justícia social i els drets de les persones. 
 
SEGON:  En aquesta línia de compromís, el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
manifesta el seu suport a la Querella 4591-10, del Jutjat Número 1 de Buenos Aires, 
República Argentina, per delictes de genocidi i lesa humanitat contra els responsables 
de la conculcació dels drets humans durant el Franquisme. També dóna suport a 
qualsevol altre procés internacional similar que es pugui obrir en el futur pels mateixos 
fets. 
 
TERCER: El Consell Comarcal del Vallès Oriental facilitarà la documentació que tingui 
en el seu poder i tot el que sigui necessari per tal que pugui realitzar-se la investigació 
de  les causes d’aquells assassinats de ciutadans de la comarca, específicament dels 
alcaldes inclosos a la querella: Antoni Arimón Farrés i Joan Brunat i Escona, de Parets 
del Vallès; i Josep Fortuny i Torrens, de Mollet, i poder així rehabilitar el seu honor i el 
de tots els demòcrates catalans. 
 
QUART: Traslladar aquest acord a la Presidència del Parlament, a la Generalitat de 
Catalunya, a Associació Pro Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, 
Amical Mathausen de Mollet del Vallès i a l’Associació Cultural Marcel·lí Bosch de 
Cardedeu.” 
 
El senyor Oriol López i Mayolas diu que n’hem parlat abans a la reunió prèvia, es 
tracta d’una moció, com ja s’ha dit, es demana al Consell Comarcal que es condemni 
el franquisme però també que es doni suport a la querella 4591-10, del Jutjat Número 
1 de Buenos Aires, República Argentina. El per què de tot això és perquè durant 35 
anys s’ha intentat de moltíssimes maneres que es puguessin anul·lar aquests judicis 
sumaríssims i no hi ha hagut manera; tot i que alguna vegada hi ha hagut voluntat de 
que així fos, recordem la vicepresidenta del Govern l’any 2004 deia que el judici al 
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president Companys seria anul·lat, ho deia al Castell de Montjuic, però no va poder 
ser, i per tant com que estem parlant de crims contra la humanitat, que no prescriuen 
mai, i com que hi ha una querella a Buenos Aires, que ja hi era, però que ara formen 
part 48 noms més. Estem parlant del president Lluís Companys, de dos diputats que hi 
havia hagut als anys 30 i de 45 alcaldes, i d’aquests 45 alcaldes 3 d’ells pertanyen a la 
nostra comarca, l’Antoni Arimón i en Joan Brunat de Parets del Vallès i el Josep 
Fortuny de Mollet del Vallès, i per tant el que es proposa és un punt primer de 
condemna del franquisme i dels gairebé 40 anys de dictadura que van provocar. El 
punt segon es tracta que el Consell Comarcal manifesti el seu suport a aquesta 
querella, i com que són crims contra la humanitat, ajudar en allò que calgui, que és el 
punt tercer, facilitar si és que cal, des d’aquest Consell Comarcal a aquests tres 
alcaldes tot el que calgui per rehabilitar el seu honor. És important també, pel que 
parlavem abans, les últimes linies del punt núm. 2 dels acords que diu “També dóna 
suport a qualsevol altre procés internacional similar que es pugui obrir en el futur pels 
mateixos fets” i per tant si aquesta querella tira endavant i continua, doncs segurament 
potser haurem de parlar d’altres alcaldes, altres persones que van ser assassinades 
per causes polítiques 
 
El president diu que tenint en compte la reunió que hem fet abans dels portaveus dels 
grups, la moció que es vol aprovar no és textualment la mateixa que es va presentar 
en el seu moment per registre d’entrada i que tots vostés tindrien, en tot cas, si no 
m’equivoco, si no ja ho dirà el senyor secretari, seria que el grup d’ERC diguessin 
quines són les esmenes que es fan respecte a l’anterior, o una cosa que jo crec que és 
més fàcil, que seria retirar la que va passar per registre d’entrada i posar aquesta 
nova. 
 
El senyor Oriol López i Mayolas diu que sí, ho faríem així, posem el text nou que de fet 
està escrit i ja estaria. 
 
El president pregunta si tothom té el text nou. Es confirma que els portaveus el tenen. 
Tot seguit diu que abans de donar la paraula als diferents grups, si que volia aprofitar 
l’ocasió, i abans d’entrar en la matèria de la pròpia moció, per fer una petita reflexió en 
veu alta. Primer, i és com un parèntesi, després si un cas ja parlaríem de la moció en 
sí, en aquest parèntesi el que sí vull recordar és, per un costat quines són les funcions 
que té el Consell Comarcal del Vallès Oriental, que fonamentalment són aquelles 
funcions que ens venen delegades tant per la Generalitat de Catalunya com pels 
diferents ajuntaments, a part de liderar o coordinar aquells projectes de caire comarcal, 
ja sigui amb tots els ajuntaments o amb un grup d’ajuntaments que així ho demanin. 
En definitiva, és intentar fer més eficients els serveis i donar suport als ajuntaments. 
Dintre d’aquestes funcions, que estan enmarcades en el nostre territori, que és la 
nostra comarca, crec que una de les coses que hem d’estar satisfets a la nostra 
comarca és que des de fa molt temps en el Consell Comarcal tenim un pacte de 
govern en el que estan tots els grups, i aquesta legislatura s’ha incorporat el grup que 
no estava. Per què aquest pacte de govern? Crec que tothom quan vam signar el 
pacte veiem primer, que la nostra comarca és plural i té singularitats pròpies de la 
situació social i econòmica d’habitants, és a dir, no és el mateix Tagamanent que Sant 
Celoni o Canovelles, i per tant és singular, i per un altra també la pròpia singularitat de 
representació política, en la que hi ha alcaldies de tots els colors i també hi ha pactes 
de diferents maneres. Per això veiem que quan estem parlant d’una actuació comarcal 
era interessant tenir aquell pacte en el qual estiguin representades totes les 
sensibilitats.  
 
De vegades es comenta, o hem dit nosaltres mateixos, que el Consell Comarcal té poc 
marge d’acció política, jo diré que no comparteixo aquesta afirmació perquè sí que 
tenim marge d’actuació política dins dels que són les nostres funcions i dins del nostre 
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territori, que és la comarca. Per què quan estem decidint quins són els criteris per a 
donar els ajuts de menjador o estem definint quins són els PUOSC que a nivell 
comarcal es faran o quines seran les polítiques del Pla Comarcal de Joventut, això són 
decisions realment polítiques. I a més volem fer polítiques amb majúscules, i quan 
parlo de majúscules és que intentem, a través del propi Consell Comarcal i el Consell 
d’alcaldes intentar fer debat, a partir del debat arribar a una diagnosi tant de la pròpia 
situació com de l’acció política, és a dir, arribar al consens, i quan tenim aquest 
consens és quan es passa als òrgans de decisió del consell, com és la Comissió de 
Govern o el Ple. Explico tot això perquè en aquest cas, aquestes mocions que es 
presenten avui al Ple no han d’anar d’aquesta manera, si no que ens les hem trobat 
directament sense passar per la junta de portaveus ni per la Comissió de Govern, i no 
s’ha pogut fer aquest esforç de diàleg i de debat i també d’intentar, com sempre, 
arribar a un consens amb tota la transparència possible. Per tant, això crec que és bo, 
perquè així també fem política, fem política de consens, i sobretot evitem en un òrgan 
de segon nivell com és el consell comarcal el que és la confrontació política que es 
pugui donar en d’altres institucions. Per tant crec que avui s’ha donat aquest fet, 
reafirmar com a president i també, diria inclús, com a grup socialista i crec que també 
comparteixo amb tots vosaltres, posar en valor aquest fet del pacte, i posar en valor 
sobretot el diàleg i el consens de tots els grups que composem aquest consell 
comarcal per totes les raons que he explicat al principi. I amb això donaria la paraula 
als grups per parlar de la proposta de la moció que presenta avui el grup comarcal 
d’ERC.  
 
La senyora Susana Calvo i Casadesús diu que, en primer lloc, des del Partit Popular 
compartim la reflexió que ha fet el president sobre com funciona, o com hauria de 
funcionar, la voluntat que hem tingut de portar aquest pacte de govern que portem tota 
la legislatura, i la veritat ens sap greu, perquè fins el moment hem pogut arribar al 
màxim consens possible i no hem, per part de cap grup, trencat aquest consens i és 
una llàstima que per mocions que no són estrictament competència d’aquest consell 
comarcal, aquest consens que havíem aconseguit es trenqui. Haig de dir que es 
trenca, no per voluntat, sino perquè hi ha coses que per la pròpia ideologia i com a 
propi partit no es poden arribar o a donar aquest consens. Tot i que haig de dir que sí 
que m’agradaria que aquestes mocions que han passat avui fossin mocions d’avui, i 
que a partir d’ara tornem a agafar el consens que hem tingut per portar aquelles 
matèries que sí que són competència de tots nosaltres i que fins el dia d’avui sí que 
hem arribat al màxim consens possible. Dit això, respecte a aquesta moció que es 
presenta per part d’ERC, m’agradaria fer una mica de prèvia, perquè quan es va 
presentar aquesta moció, des del PP, una vegada que es va llegir, vam tenir 
l’oportunitat, o vam preferir, presentar una esmena que tots vosaltres heu tingut i que a 
dia d’avui hem retirat. El fet de l’esmena va ser simplement perquè al llegir la moció, 
ens vam adonar que la moció d’ERC feia referència a tres alcaldes de la comarca, 
quan tots sabem, o la història diu, que els alcaldes que han estat, no se com dir-ho per 
no discriminar ningú, assassinats o com es pugui dir no havien estat només tres sinó 
diversos més. Per tant nosaltres vam presentar l’esmena dient que el mínim que havia 
de ser és, per què aquesta discriminació amb els altres, i no aportar el llistat de tots. La 
postura del PP hagués estat la mateixa, nosaltres ens abstindrem en aquesta moció i 
ara explicaré el perquè, però no enteníem perquè solament es feia referència a 
aquests tres alcaldes. L’explicació que se’ns ha donat avui és que es fa referència a 
aquests tres alcaldes perquè la querella a la que fem referència solament té 
incorporats aquests tres alcaldes de la comarca, És per aquest motiu que no hem 
tingut cap problema en treure l’esmena que presentava el PP, tot i que haig de dir que 
no entenc, sincerament, igualment aquesta querella que només parli de tres quan tots 
tenim constància que en són més i potser són més dels que nosaltres hem presentat, 
potser desconeixem si són més, però la voluntat era que quedessin tots incorporats.  
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Parlant de la moció en sí, nosaltres el que veiem és que l’explicació que es dóna per 
part d’ERC o CIU és una visió estrictament política, perquè la història té dos bando, i 
aquí solament es parla d’un bando, perquè si ens fixem en el primer paràgraf, quan 
parla de la revolta militar encapçalada pel dictador Franco, el motiu d’aquest 
aixecament militar, que no va ser encapçalat per Franco, sino pel general Mola, no va 
ser per enderrocar la República, sinó que va ser per substituir, o per treure els 
dirigents corruptes que portaven la República. Tot i així jo no tinc que dir res, perquè 
ho condemnaré i ho he condemnat sempre, però a mi m’agradaria també que es fes 
una mica de memòria perquè la repressió aquí a Catalunya va ser fruit de l’esquerra i 
de l’anarquisme. Per tant, memòria hauríem de fer en tots els aspectes, perquè també 
hauríem de recordar, que aquí tampoc es parla que personalitats de la Lliga van ser 
assassinades o van tenir que exiliar-se i aquesta moció tampoc fa cap tipus de 
referència, sòlament al franquisme. Per tant, veiem que és una mica, no explica la 
història realment com va ser. El que si que haig de dir és que en un paràgraf de la 
moció es parla que no hi ha hagut en cap moment cap pronunciament clar i contundent 
per part del Parlament Espanyol i això no és veritat. El 20 de novembre del 2002, el 
Parlament, el Congrès dels Diputats, quan governava el PP es va condemnar la 
dictadura franquista i estic segura, estic convençuda, que tots els grups del PP aquí a 
Catalunya ho han fet en els seus respectius municipis. Per tant, això tampoc és 
realment veritat. I jo l’únic que volia comentar, per finalitzar, perquè no vull entrar en 
tots els paràgrafs, perquè segur que en tots trobaríem alguna cosa que no 
compartiríem, és que aquí solament es parla dels crims del franquisme, però a mi 
m’agradaria saber, i pregunto sincerament, qui repararà aquells danys causats a les 
famílies de les víctimes de l’esquerra i de l’anarquisme aquí a Catalunya durant el 36 i 
el 39, perquè aquí d’això no es parla i també és història i de la mateixa época. 
 
El senyor Jordi Manils i Tavío diu que subscriu la intervenció del president, amb 
matisos, perquè sempre hi ha matisos, però suscrivim la part general d’aquesta 
intervenció, i volem posar en valor aquest acord, aquesta unitat que tenim en el govern 
del consell comarcal, però fent un advertiment, o un altre matís, que és que els acords 
funcionen quan són entre forces democràtiques, i que els acords estan molt bé quan 
tothom té actitut d’acord i democràtica. Actualment ens trobem amb legislacions 
estatals que disten bastant del nostre concepte de democràcia, i amb actituds 
municipals a determinats municipis de la comarca que també disten bastant del nostre 
concepte de democràcia. Per tant, els acords nosaltres els garantim, els defensem, els 
respectem i els posem en valor quan són amb uns mínims que tots volem complir i 
respectar. Entrant en matèria de la moció, estic temptat d’entrar a discutir sobre la lliçó 
històrica que ens ha donat la portaveu del PP, però crec que val la pena que no ho 
fem. En tot cas, aquells partits, o aquell partit que s’entesta en equiparar el que és un 
període de guerra civil amb el que és un període de 40 anys de repressió organitzada 
per part d’un estat i d’equiparar dos bandos que, en cap cas estaven en igualtat de 
condicions, doncs crec que queda jutjat per sí sol el que s’explica.  
 
Sobre la moció en concret, nosaltres estem plenament d’acord, només faltaria, ICV 
forma part d’aquesta querella, nosaltres estem formant part de tot el seguit 
d’organitzacions polítiques, socials i de memòria que estan tirant cap endavant 
aquesta querella, per tant no m’extendré més, tot el nostre recolçament. Per a 
aquestes persones que estan formant part d’aquesta querella, i com deia el portaveu 
d’ERC, per, segurament, noves querelles que vindran properament, i únicament  
constatar la vergonya que sentim per haver d’anar a l’Argentina a demanar que es 
restauri la nostra memòria i la nostra dignitat. 
 
El senyor Joaquim Brustenga i Etxauri diu que en primer lloc, vol compartir també les 
paraules del president pel que fa als valors de que hi hagi un ampli consens i que tots 
podem compartir les decisions d’aquesta institució. Pel que fa a la moció que estem 



241 

tractant, des del profund respecte a totes les víctimes d’aquest període trist a la 
història del nostre país, davant d’aquesta moció el grup de CIU no vol quedar al 
marge, i pensa que ha de pronunciar-se afirmativament, més encara quan els 
suggeriments que hem fet al grup que ha presentat la moció els han acceptat i s’han 
inclòs en el text. Per tant, nosaltres donarem suport a la moció. 
 
El senyor Pere Rodríguez i Rodríguez diu que corre el perill de repetir algunes de les 
coses que s’han dit, però quan es parla l’últim ja se sap que això és bastant habitual, 
però una vegada més ens ha tornat a passar en aquesta legislatura, jo a l’anterior no 
hi era i per tant, no puc dir si això havia passat o no havia passat, però que s’han 
presentat al Ple del Consell Comarcal mocions amb les quals, ja se sabia qui les 
presentava que no generarien el consens que conforma el govern del consell 
comarcal, i que en definitiva és un govern d’unitat. Això ens ha semblat com a mínim 
inoportú, perquè crec que hi ha prou bona relació i confiança com per què aquestes 
qüestions es puguin parlar en cas que es consideri que el Consell Comarcal és el lloc 
on poder discutir aquestes qüestions, que la meva intervenció va en el sentit de 
qüestionar-ho, o com a mínim de que definitivament ho aclarim perquè creiem que no 
és positiu.  
 
En tant que participants d’un govern d’unitat del Consell Comarcal, tots els grups 
polítics hem acceptat centrar els nostres esforços en la gestió de les competències del 
Consell Comarcal, i crec que fins ara ens hem sortit prou bé. Sempre que hem parlat i 
discutit de les qüestions i competències que tenen a veure en les matèries d’actuació 
del Consell Comarcal crec que aquest consens s’ha mantingut i hem estat capaços 
d’arribar a acords. Crec que des d’aquest punt de vista, entestar-se en voler fraccionar 
les votacions del ple amb aquest tipus de qüestions ens desconcerta respecte de la 
voluntat de qui insisteix, perquè ja ha passat una vegada, per tant no sabem quina és 
la voluntat en voler fraccionar constantment les votacions del ple. Creiem que no val la 
pena i que el Consell Comarcal és un espai on, com a institució local de segon nivell, i 
amb unes competències i un pressupost prou delimitats, és un espai que s’obre al 
consens i al diàleg que, de vegades, en els nostres municipis molt sovint manca i que 
no és possible, en canvi aquí el podem tenir i mantenir. I és així perquè nosaltres per 
exemple, amb el grup d’ICV, havíem preparat una moció, on ens feiem ressò del 
contingut, des del nostre punt de vista deficient, dels pressupostos de la Generalitat 
per a l’any 2014, en que molts alcaldes de la comarca han denunciat la manca de 
moltes inversions en infrastructures i equipaments que són fonamentals per al bon 
funcionament del país. Hi ha molts municipis: Canovelles, Caldes de Montbui, Mollet 
del Vallès, Sant Celoni, Lliçà d’Amunt, Granollers, la Garriga, etc. I on també posem de 
relleu les greus mancances en determinades polítiques socials que, es veu per 
exemple que la inversió en educació per alumne en els últims 2 anys ha disminuït dels 
4100 euros als 3200 i poc. D’aquesta moció he fet còpies per si el secretari considera 
addient repartir-les, o si no ja ho farem després perquè no forma part de l’ordre del dia 
del ple. I no en forma part perquè hem volgut que no formi part de l’ordre del dia, no 
hem volgut presentar-la i que formés part del debat d’aquest plenari per coherència, 
perquè si estem dient que creiem que aquest Consell Comarcal no és el lloc per 
debatre de determinades qüestions que estan més enllà de les competències d’aquest 
Consell Comarcal, doncs no serem nosaltres els qui ho fem, malgrat que ho podríem 
fer, tots ho podríem fer, tots podríem presentar mocions i propostes que abans de 
dirigir-nos a la guixeta del registre d’entrada ja sabem que no generaran el consens 
necessari. I no estic dient que ningú hagi de renunciar a res, tots els grups polítics 
tenim posicionaments polítics i ideològics molt diferents, en som conscients, però no 
serà pel fet de portar-los al fraccionament del ple del Consell Comarcal que els 
defensarem millor ni els farem respectar més. Els posicionaments polítics que els 
nostres grups polítics tenen crec que són prou coneguts i que els coneixem.  
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De tota manera, i per mirar que aquesta situació no es repeteixi, aquesta situació em 
sembla preocupant, perquè és la segona vegada, i no ens agradaria que hi hagués 
una tercera, perquè entraríem en una dinàmica que faria molt difícil mantenir aquest 
govern d’unitat, i per això, voldria demanar al president, en tant ell és el responsable, 
que convoqui en el menor temps possible, una junta de portaveus on podem parlar 
d’aquest tema, i per tant decidir si estem disposats a mantenir aquest ambient de 
consens i d’unitat amb el que vam començar la legislatura i que comptava amb el 
compromís i el suport de tots els grups polítics o si, efectivament no estem disposats, i 
per tant creiem que hem de fer d’altres coses, i en aquest sentit demano al president 
que ho faci. Dic que no es tracta de renunciar a res a l’hora de mirar de no portar 
determinats debats no competència d’aquest consell Comarcal en aquest ple, perquè 
nosaltres, per exemple, votem a favor d’aquesta moció. Evidentment estem a favor de 
que s’investigui i es jutgi els responsables dels assassinats produïts durant el 
franquisme perquè nosaltres sí que tenim molt clar que el cop d’estat del 36 va ser una 
atac contra la legitimitat democràtica, ho tenim claríssim. I que en aquest país, doncs 
en un determinat moment, suposo que per conveniència de tots, vist des d’un punt de 
vista general, vam decidir fer “borrón y cuenta nueva”, però en algun moment s’haurà 
de jutjar que va passar en aquells anys. I per tant, no es tracta de que renunciem a 
res, ni deixarem de creure-ho perquè no votèssim aquesta moció, ni creurem més 
perquè votem aquesta moció. 
 
No se si he estat capaç d’explicar-me en la meva intervenció però el que vull dir és que 
el que cada grup polític és i representa i defensa crec que és prou clar, i per la bondat 
d’aquest govern de consens i d’unitat, crec que no cal evidenciar-ho a cada ple o a 
cada trobada. 
 
El senyor Oriol López i Mayolas diu que una mica després d’aquesta defensa del 
consens, creiem que des del grup d’ERC no som irresponsables presentant les 
mocions que hem presentat. Creiem que no trenca el consens del dia a dia de la feina 
que fa aquest Consell Comarcal. Vam presentar una primera moció d’adhesió a 
l’Associació de Municipis per la Independència, avui hi ha una altra que presentarà el 
meu company Joaquim, parlant de la sobirania fiscal, això és perquè al carrer passen 
moltes coses, al país passen moltes coses, i creiem que hi ha una majoria molt gran, 
també a la nostra comarca, una majoria molt gran de gent que demana que també 
totes les institucions facin passos, perquè estan passant coses al carrer, i si aquestes 
coses que passen al carrer no es transmeten a totes les institucions, creiem que seria 
un greu error.  
 
Nosaltres hem presentat aquestes dues mocions, i aquesta altra, arrel d’un afer 
històric. Un afer històric que després de 40 anys de dictadura i de 35 anys de 
democràcia, en aquest cas hi hagi 3 alcaldes, però la llista podria ser, com s’ha parlat, 
molt més llarga, podríem tenir una llista de vallesans orientals segurament de 
centenars i potser de milers que van ser represalitats per un règim que actuava des 
d’un estat opressor. Clar que es pot parlar de moltes altres coses, però que després de 
35 anys d’intentar-ho per activa i per passiva sigui, que s’ha dit ara, anar a l’Argentina i 
allà es pugui debatre i fer justícia, perquè hi ha molta gent que vol que es faci justícia, 
que vol que es faci memòria, creiem que val la pena. Per tant, per aquesta condemna 
del franquisme i pel tema dels alcaldes, i pel tema que vam presentar de l’AMI fa uns 
mesos, i que presentem avui per a la sobirania fiscal, no creiem que això trenqui el 
consens, ans al contrari, creiem que és molt important en un òrgan com aquest 
presentar-ho. 
 
La senyora Susana Calvo i Casadesús diu que el que acava de dir el senyor López no 
té lògica, aquestes mocions trencaran el consens sempre, i això ho viu ell 
particularment amb mi a Mollet del Vallès i es viu a quasi tots els ajuntaments. O ens 
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centrem en propostes de competència del consell, o aquestes mocions trencaran 
aquests consens que tenim entre totes les forces polítiques. 
 
El president diu que en tot cas agafa la proposta del senyor Rodríguez de convocar 
una reunió de portaveus per parlar amb tranquilitat sobre aquest tema, i estic segur, no 
en tinc cap dubte que ens posarem d’acord per a continuar treballant tots plegats i 
definir una mica aquesta situació. Per tant, en un temps breu, ja acordarem entre tots 
quins dia i quina hora ens va bé per poder fer aquesta reunió i poder debatre aquest 
tema del funcionament del consell comarcal. L’esmena que va fer el PP consta en 
l’ordre del dia, i com que abans s’ha comentat que es retirava, queda retirada, no se 
sotmet a votació l’esmena perquè l’ha retirat el grup que l’ha presentat i se sotmet a 
votació la moció que presentava ERC amb les últimes esmenes. 
 
El Ple aprova la moció per 25 vots a favor, cap en contra i l’abstenció de la senyora 
Susana Calvo i Casadesús i dels senyors José Maria Moya i Losilla i José Santiago i 
Ariza 
 
La senyora Meritxell Budó i Pla es retira de la sessió. 

 
 

54. Moció presentada pel grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
sobre l’exercici de la sobirania fiscal al Consell Comarcal. 

 
Llegida la moció del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, de 12 de 
novembre, que és la que segueix: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
AL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, SOBRE L’EXERCICI DE LA 
SOBIRANIA FISCAL AL CONSELL COMARCAL 
 
Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que sumat a l’espoli 
interessat de les grans corporacions financeres i el frau fiscal centrat en grans 
empreses i fortunes que pateix el nostre poble, afecta i agreuja la retallada de 
prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació, perjudica 
l’economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi econòmica que colpeix 
Catalunya amb especial virulència. 
 
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta 
deslleialtat amb les institucions catalanes, principalment amb la Generalitat i els 
Ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i 
que la pròpia legislació espanyola reconeix.  
 
Aquesta deslleialtat ha repercutit també en els Consells Comarcals pel retard en les 
transferències dels pagaments dels serveis. 
 
L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha mantingut al llarg dels anys, 
fins i tot mentre s’augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és 
homologable a la dels països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials 
molt allunyades de les mitjanes europees. 
 
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que les institucions catalanes 
passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar 
les bases per a una solució definitiva. 
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Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els 
impostos que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es 
liquidin a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària 
espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos suportats a Catalunya. 
 
Seguint aquestes premisses els empresaris i municipis adherits a la Plataforma 
“Catalunya Diu Prou”, fa un any que estan presentant i liquidant les seves taxes a 
Catalunya, tant l’ATC com l’AEAT han reconegut la legalitat de la seva acció amb 
diferents actes administratius que certifiquen el compliment de les obligacions 
tributaries dels usuaris que han escollit aquesta opció de pagament. 
 
Aquest és un acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir dels 
ajuntaments i Consells Comarcals que ja exerceixen la Sobirania Fiscal. I té la 
cobertura d’entitats municipalistes com l’Assemblea de Municipis per la Independència, 
que el 15 de febrer de 2013, reunida en assemblea, va aprovar per unanimitat “que 
tots els municipis adherits comencin a exercir tot seguit, la Sobirania Fiscal per la qual 
passin a ingressar els impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència 
Tributària Catalana, en lloc de fer-ho a l’Agència espanyola. Això, ho podran fer per 
designació del Ple o per voluntat dels seus Batlles i equips de Govern.” 
 
 
Per tot això, es proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Demanem al President, amb la corresponsabilitat de tots els electes que 
mostrin conformitat en aquest punt, que exerceixin la sobirania fiscal i ingressin els 
pagaments que hagi d’efectuar el Consell Comarcal, corresponents a l' Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents 
a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes 
d’efectuar-los a l'Agència Tributària espanyola com s’han realitzat fins ara. 
 
Segon.- Adreçar a aquells ciutadans o empreses de la comarca que vulguin acollir-se 
a aquesta pràctica a les plataformes, entitats o associacions que donin assessorament 
en aquest tema. 
 
Tercer.- Demanar al President que trameti aquesta proposta a l’AMI per tal de 
consensuar un calendari d’actuació conjunta que aglutini el màxim d’institucions 
adherides a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar coordinat amb les 
Associacions Municipalistes de Catalunya per la creació de la Hisenda pròpia. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de 
Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a la Plataforma Catalunya 
Diu Prou. I a l’Agència Tributària de Catalunya.” 
 
El senyor Joaquim Ferriol i Tarafa diu que demanem al president, amb la 
coresponsabilitat de tots els electes que mostrin conformitat en aquest punt exercir la 
sobirania fiscal, ingressar els pagaments que hagi d’efectuar el Consell Comarcal 
corresponent a l’IRPF i també, en cas d’haver-ni, el corresponent IVA a l’Agència 
Tributària de Catalunya, en la mesura que confirmi que té capacitat per gestionar-lo. 
Segon, adreçar a aquells ciutadans o empreses de la comarca que vulguin acollir-se a 
aquesta pràctica a les plataformes, entitats o associacions que donin assessorament 
en aquest tema. Tercer demanar al president que trameti aquesta proposta a l’AMI per 
tal de consensuar un calendari d’actuació conjunta que aglutini el màxim d’institucions 
adherides a aquesta associació. Quart instar el Govern de la Generalitat de Catalunya 
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a treballar coordinat amb les Associacions Municipalistes de Catalunya per la creació 
de la Hisenda pròpia i cinqué notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de 
la Generalitat de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a la 
Plataforma Catalunya Diu Prou i a l’Agència Tributària de Catalunya. Dir que, en la 
línia de la pertinença d’aquest Consell Comarcal a l’AMI, seguint una mica la mateixa 
dinàmica, i la dinàmica que hem pres molts ajuntaments de la nostra comarca, una 
dotzena dels quals ja hi ha cinc o sis que estan dipositant aquests diners a l’Agència 
Tributària Catalana. 
 
La senyora Susana Calvo i Casadesús diu que nosaltres votarem en contra d’aquesta 
moció perquè el òrgans que gestionen i recauden els impostos a l’Estat, ja siguin els 
del propi Estat com els de les comunitats autònomes, ho fan en virtut de la llei orgànica 
de financiació de les comunitats autònomes i de la llei reguladora de financiació 
autonòmica, per tant crec que queda molt clar que la LOFCA ja diu quins són els 
impostos que ha de recaudar l’agència estatal de l’administració tributària i quins són 
els que ha de recaudar la comunitat autònoma, per tant nosaltres no veiem malament 
que Catalunya, o la comunitat autònoma, vulgui crear una agència tributària catalana, 
però solament reconeixent que puguin recollir o recaudar aquells impostos que siguin 
competència autònomica, perquè sinò seria nul de ple dret el que vulguessin recaudar 
els impostos de l’estat. A més ens sorprèn una mica perquè el propi estatut, en el seu 
article 204, ja diu quins són els atributs que tenen competència per a recaudar a la 
comunitat autònoma. 
 
El senyor Jordi Manils i Tavío diu que el nostre grup suscriu pràcticament la totalitat de 
l’exposició de motius. A nosaltres no ens agrada tant parlar d’expoli fiscal, prefereixo 
parlar de dèficit fiscal, bàsicament perquè entenem que no hi ha una conspiració d’una 
gent que ens expolia perquè ens vol expoliar sinó que hi ha una cosa que no funciona 
bé i per tant hi ha un dèficit fiscal que s’ha de corregir, però amb l’exposició de motius 
hi podem estar bastant d’acord. El que pasa és que a nosaltres ens agrada que els 
processos que són tant importants com el que viu Catalunya actualment, un procés 
nacional tant important com aquest, siguin plenament democràtics i siguin plenament 
escrupulosos amb un ordre establert a seguir.  
 
El primer que hem de fer és fer una consulta, i el primer que hem de fer és quantificar 
el que vol el poble de Catalunya, “el poble de Catalunya vol no se què... el poble de 
Catalunya vol no se quantos”. El poble de Catalunya de moment no ha dit què vol 
perquè per sort o per desgràcia no ens han deixat convocar una consulta perquè la 
gent opini, que és el que vol. Per tant, aprofito per instar als grups que governen al 
país que convoquin aquesta consulta de forma ràpida i acabem amb aquesta situació 
de no saber ben bé on estem i de no saber ben bé què volen els nostres veïns i 
veïnes.  
 
Al marge d’això, i m’ho vau sentir dir el dia que es va aprovar l’adhesió a l’AMI, 
nosaltres volem un procés sense estridències, perquè les estridències no ajuden en 
res a mantenir la cohesió social. Jo soc personalment molt fan d’un eslògan del PSUC 
de la transició que deia “Catalunya un sol poble”, Catalunya pot avançar cap a on tots 
plegats volem que avanci, però com a poble, si fem un procés ple d’estridències que 
deixi gent pel camí, mal negoci estarem fent.  
 
I per últim, a nosaltres ens agraden els processos en qué el protagonisme el té qui l’ha 
de tenir, i en aquest procés el protagonisme és o del poble o del Parlament, ni de 
l’AMI, ni de cap partit polític ni de cap president del govern. El protagonisme ha de ser 
del poble i del Parlament. Per tant, fem les coses per ordre, convoquem una consulta, 
escoltem que vol la gent i actuem en conseqüència del que vol la gent. Tant senzill, 
des del nostre punt de vista, com això. Insisteixo, podem suscriure la pràctica totalitat 
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de l’exposició de motius, però entenem que els tempus per resoldre aquesta sitació 
estan alterats, primer fem la consulta, escoltem la gent, i si la gent ens diu que la 
prioritat ara és aquesta, seguim la voluntat de la ciutadania. 
 
El senyor Joaquim Brustenga i Etxauri diu que el nostre grup votarà a favor d’aquesta 
moció i ho farà per un doble motiu. En primer lloc per convicció, perquè molts dels 
nostres ajuntaments han votat mocions d’aquest tipus. Pensem que és una manera de 
demostrar la nostra voluntat de ser, la nostra voluntat de tenir un protagonisme propi al 
país, i ens trobem en que hi ha hagut...; ens trobem que aquesta moció hem dit que la 
votaríem, perdò perquè ara estava pensant que la votem per convicció, perquè tenim 
tota la voluntat de ser país.  
 
Som conscients que aquesta moció si es vota a favor, si finalment és aprovada tindrà 
una transcendència... un resultat limitat, perquè el fet que el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental decideixi pagar els tributs a l’agència tributària de Catalunya, a la 
pràctica poca efectivitat tindrà, però sí que té una transcendència i un simbolisme molt 
important, i és aquí on vull remarcar la necessitat que efectivament es voti a favor 
aquesta moció, perquè és posar en pràctica allò que es diu d’utilitzar estructures de 
país, i aquesta és una estructura bàsica de país, l’hisenda catalana, i per tant si 
nosaltres demostrem que, des del Consell Comarcal i des dels ajuntaments i d’altres 
institucions volem utilitzar aquesta agència, estem utilitzant estructures de país.  
 
Deia el representant d’ICV que ell el que vol és una consulta, naturalment, som molts 
els que volem una consulta, i deia també és que el que no vol és que es quedi gent pel 
camí, i d’alguna manera m’ha semblat que hi havia alguna responsabilitat per part dels 
governants que s’està deixant pel camí a gent, jo crec que no s’està deixant a ningú, al 
contrari, tothom té ganes de que se sumi tothom a aquesta voluntat de consulta, sí que 
és cert que hi ha partits que decideixen quedar-se pel camí, però no és pas voluntat 
dels partits que governen Catalunya que es quedi ningú pel camí, molt al contrari que 
se sumi com més millor.  
 
Per tant, queda clar que per convicció el nostre grup votarà a favor d’aquesta consulta, 
i també votarà a favor perquè s’ha tingut en compte el suggeriment que s’ha fet al grup 
que l’ha presentat en el sentit de que el pagament dels tributs a l’agència tributària de 
Catalunya es faci, i aquí ve el afegitó que hem suggerit, en la mesura que confirmi 
l’agència tributària que té capacitat per gestionar-los. Per tant, afegint aquesta frase, 
que ens semblava que era vital poder portar-la a favor, doncs nosaltres amb molt de 
gust votarem afirmativament la moció. 
 
El president pregunta al senyor Manils el sentit del vot del seu grup. 
 
El senyor Manils diu que serà l’abstenció. 
 
El senyor Pere Rodríguez i Rodríguez diu que entenem que una mica la intenció de la 
presentació i l’aprovació d’aquesta moció és poder dir, o el titular hauria de ser, que el 
Consell Comarcal paga els seus impostos a Catalunya, o que els ajuntaments que 
s’han adherit paguen els seus impostos a Catalunya. I la veritat és que la realitat està 
molt lluny de ser d’aquesta manera, encara que aquesta moció fos efectivament 
aprovada. A més que aquestes coses acostumen a no sortir gratis, a no ser gratuïtes, 
per exemple la nostra adhesió a l’AMI significa que ara l’AMI reclama al Consell 
Comarcal una aportació de 4.500 euros, les coses acostumen a no ser gratuïtes i quan 
estem parlant de la gestió de tributs, encara més.  
 
Jo vull fer varies consideracions respecte al sentit del nostre vot, que ja us anuncio que 
serà negatiu, però vull argumentar el per què serà negatiu. Les primeres més de caire 
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general, i és que tant en el dret internacional com en el dret constitucional, la sobirania 
fiscal s’enten des del punt de vista de la capacitat normativa per dictar tributs, i per tant 
per generar l’obligació tributària. En cap cas s’està donant aquesta sobirania fiscal pel 
fet de que el Consell Comarcal o qualsevol ajuntament poguès abonar els seus 
impostos, els que recapta en nom de l’estat, a l’ATC. En segon lloc, s’està produint a 
nivell global, a nivell internacional, una amortització i una consolidació fiscal evident, 
que té reflex en el nombre de convenis internacionals signats, que són cada cop més, i 
que les obligacions tributàries del Consell Comarcal o de qualsevol institució catalana 
no pot obviar, i hauria de respectar, i per tant, no té gaire sentit quan estem veient 
processos com el que s’està produint a Andorra o a altres, fins fa no gaire, paradisos 
fiscals, que si volen participar de les estructures econòmiques globals, cada cop més 
han d’acceptar aquesta amortització i aquesta consolidació fiscal que no és només 
espanyola ni catalana, sinó que és cada cop més global. A la campanya europea, 
veurem, estic convençut, propostes de diversos partits que parlaran en aquest sentit, 
de la necessitat d’avançar cada cop més cap a una consolidació fiscal i, per tant, 
unificar criteris en la liquidació de determinats tributs. Això ho veurem, estic convençut.  
 
D’altra banda, parlant concretament del Consell Comarcal, és curiòs, una institució que 
no té capacitat recaptatòria, nosaltres no dictem més que les ordenances i preus 
públics, però no gestionem tributs que recaptem ni a cap ciutadà ni a cap altra 
administració, i per tant només ens quedaria, des d’aquest punt de vista, la gestió de 
l’IRPF, allò que retenim als treballadors per ingressar-ho posteriorment a les arques 
públiques i les liquidacions d’IVA. Les liquidacions d’IVA, no se si vostès ho sabien, jo 
ho he sapigut avui, resulta que el Consell Comarcal paga molt més IVA que no el que 
ingressa, per tant les nostres liquidacions són habitualment a retornar, és a dir, 
l’Agència Tributària habitualment el que fa és que ens ha de donar diners. No dic que 
l’ATC no fos ràpida en la devolució d’aquest IVA al Consell Comarcal però, perdoneu 
que, donada la situació de les finances de la Generalitat, tingui els meus dubtes. I 
respecte a l’IRPF, en aquest cas el Consell Comarcal només fa de gestor d’aquestes 
retencions, i per tant el que fa és retenir al treballador la quantitat que li correspon 
pagar d’impostos per la seva renda i a continuació ingressar-la a l’Agència Tributària. 
No sé si els treballadors del Consell Comarcal, bé no sé, sí estic convençut que no 
se’ls ha demanat l’opinió respecte si volen o no, n’hi haurà que voldran que el Consell 
Comarcal la liquidació dels seus impostos la faci a l’ATC i n’hi haurà, estic convençut, 
que no voldran, i per tant, amb els diners d’un altre, que tu només fas de gestor i per 
tant els retens per ingressar-los a continuació, decidir alegrement que segueixin un 
circuit que, de moment, amb aquest tribut concretament, no té cap mena de seguretat 
jurídica, no em sembla adequat.  
 
Després, respecte a la propia ATC, és evident que està mancada de capacitat per 
gestionar volums tributaris importants, i les seves estructures ja ho determinen, no és 
comparable avui per avui, la capacitat de personal... Però clar, tot són decisions i quan 
el govern de la Generalitat, fa uns mesos liquidava la seva seu i la venia, home, si les 
estructures d’estat s’han de construir a base de vendre el seu patrimoni, doncs no 
anem bé, i la dotació de personal de la pròpia ATC tampoc no permet que un volum 
important de tributs siguin liquidats en aquesta agència. Jo només els hi posaré un 
exemple, ja per acabar, i és que el Servei Català de Trànsit, i per tant una estructura 
de la Generalitat, tota la gestió de la recaptació i tota la gestió de la seva gestió 
executiva pot delegar-la, té l’opció de delegar-la, i no la podia delegar a l’Organisme de 
Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació perquè per competències no ho pot fer, 
que és una llàstima perquè tots els ajuntaments tenim una molt bona experiència de la 
capacitat recaptatòria i d’execució de la Diputació en aquest sentit, ho podria fer en 
l’ATC, ha declinat fer-ho i en canvi ho fa en l’agència estatal de l’administració 
tributària. Per tant si el SCT no s’acaba d’enrefiar de l’ATC, perdonin, però nosaltres 



248 

no acabem de veure clar que el Consell Comarcal se n’hagi d’enrefiar. Per tant el 
nostre vot, com deia, és negatiu. 
 
El senyor Joaquim Brustenga i Etxauri diu que molt breument però, després d’escoltar 
amb molta atenció els comentaris del portaveu del PSC, no em puc estar callat i, 
d’alguna manera, criticar que el Govern de la Generalitat vulgui construir estructures 
d’estat a base de vendre’s patrimoni, és evident que no és una voluntat del Govern de 
la Generalitat, sinó que és una conseqüència de la falta de que el govern de l’Estat 
compleixi amb les seves obligacions amb la Generalitat, si complís amb les seves 
obligacions, les coses anirien molt diferent.  
 
I això també bé una mica, lligant-ho amb aquesta proposta de moció que juntament 
amb el grup d’ICV que volieu presentar i que després no l’heu presentat, però sí que 
ens l’heu repartit perquè ens la mirem. És clar, aquí es critica la Generalitat pel fet de 
la poca inversió que té prevista en els pressupostos de 2014, però estem en el mateix, 
la Generalitat té tota la voluntat, com és lògic i es pot fàcilment compendre, de fer les 
màximes inversions, però la Generalitat, desgraciadament, depen d’un estat que no 
compleix amb les obligacions que té amb la Generalitat precisament, amb el país. Té 
unes quantitats de diners pendents d’abonar que les deu i no les paga i aquests diners 
que paga els paga com a prèstec i els hem de tornar-los amb interessos, i davant 
d’aquesta situació haig de manifestar que és molt i molt difícil poder tirar endavant un 
país, i el que em sap greu és que es critiqui d’aquesta manera, crec que amb molt poc 
sentit de la justícia, quan en realitat tots sabem, i ens consta, que els motius de la 
situació de la Generalitat són bàsicament pels incompliments reiterats de l’Estat envers 
Catalunya. 
 
La senyora Susana Calvo i Casadesús diu que, per al·lusions, es veu que el govern de 
l’Estat no paga. Jo crec que potser la Generalitat gasta en el que no ha de gastar. 
Primer, el convido a que porti els números del que l’Estat deu a Catalunya, però el que 
sí li haig de dir és que moltes vegades l’estat paga i la Generalitat gasta en allò que no 
ha de gastar o en allò que no és prioritari. I, una altra cosa li volia dir, el tema dels 
préstecs amb interessos. Això no passaria si pagués la Generalitat les seves factures, 
no haurien de recòrrer a cap prèstec de l’Estat. Per tant, home, a mi ho de treure’m jo 
la culpa i ficar-li sempre als altres, tampoc és lògic. No dic que l’Estat no tingui una part 
de culpa, perquè per això li demano els números, perquè jo no els tinc, també li vaig 
demanar al meu alcalde però tampoc me’ls ha donat mai, vull dir li demano els 
números i després podem parlar. Però si que li dic que no gastin tant en aquelles 
coses que ara mateix no són necessàries, i vosté ho sap, ja no parlo de mitjans de 
comunicació, parlo de les campanyes que estan portant avui en dia. És que crec que, 
avui en dia, la solució no està en fer campanyes separatistes ni gastar-se diners en 
ambaixades, ni totes aquestes coses. Crec que ara mateix la cosa està per unir i per 
sortir de la crisi i aportat solucions entre tots. És que podríem no acabar mai així. 
 
El president diu que donarà un torn de paraules, però dir que primer, aquí no hi ha 
públic, estem nosaltres sols, que tothom sap el que pensa l’altre, entrar en aquest 
debat quan jo sé el que penses tú o el que pensa CIU, o el que pensa el PSC o ERC... 
em sembla que no té massa sentit, i podem estar aquí donant voltes i llàstima, perquè 
com no ve gent ningú s’entera de res (riures). Donarà la paraula al portaveu de CIU, al 
d’ERC i al del PSC. Demana brevetat. 
 
El senyor Joaquim Brustenga i Etxauri agraeix al president les paraules i diu que, 
Susana, si realment consideres que el dispendi injustificat de la Generalitat és, per 
exemple, i ara dic una cosa molt recent, el viatge del president a Israel, diré que el 
president ha viatjat en clase turista, tots els empresaris que l’han acompanyat han anat 
pagant-se ells els seus bitllets i la seva estància. En aquest viatge s’han tancat 60 
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acords comercials entre empresaris catalans i d’Israel. Si això no és productiu pel país 
doncs pensem que estem tots fora de lloc. Les ambaixades que dius serveixen 
precisament perquè els empresaris catalans puguin contactar amb els empresaris dels 
altres països i lligar acords comercials i això és bàsic perquè un país pugui tirar 
endavant, i d’aquí que Catalunya és la regió europea que més exporta de tota Europa, 
gràcies segurament a aquests contatctes que la Generalitat, amb molt encert, fa des 
d’aquestes ambaixades. Tant de bo tinguéssim ambaixades de veritat i espero que 
aviat les puguem tenim. 
 
El senyor Joaquim Ferriol i Tarafa diu que voldria defensar la moció, perquè em 
sembla que el debat se’n va una mica fora de la qüestió. Primer de tot, més enllà del 
dret constitudinari i de les amortitzacions i consolidacions fiscals que ens ha deleitat el 
portaveu socialista i que hi ha hagut en cert punt que jo, diguéssim que ja supera el 
meu àmbit de competència, la situació de les institucions actualment a Catalunya, i 
avui les farmàcies que havien de cobrar i que depenien de no sé quina transferència 
de finançament de prèstec de Madrid; em sembla que les institucions que som part 
d’aquest engranatge i que rebem l’impacte d’aquesta manca de liquiditat de la mateixa 
institució, de la Generalitat, i que rebem l’impacte de la manca de recursos de 
l’infrafinançament que té la Generalitat.  
 
A part de demanar que la Generalitat compleixi, hem de fer algun gest polític com 
aquest, de decidir que allò que nosaltres aportem, en allò que nosaltres podem, fer-ho 
reivindicant que la nostra institució mare, la Generalitat en aquest cas, tingui aquests 
diners en primer terme. Em sembla que és fonamental perquè sinó sembla només una 
lluita entre governs que no implica una ciutadania que està representada per nosaltres 
aquí en els serveis que, bonament, pot prestar el Consell Comarcal. Si nosaltres com a 
càrrecs polítics del Consell Comarcal decidim fer aquest gest polític d’aportar aquests 
diners a l’ATC, obviament no resoldrem el problema de finançament de Catalunya, 
obviament, però si més no donarem aquesta posició política donarem aquesta força en 
aquesta situació. És una actuació que és formalment correcta, quan un centenar de 
municipis i consells comarcals al país ho fan sense més problemes i per tant, aquí el 
que val és el gest polític, no altre cosa, a part de problemes de la pròpia ATC o no, a 
part de totes aquestes coses, l’ATC pot gestionar fàcilment els pocs recursos que 
aportarà el Consell Comarcal a l’agència tributària, per tant no estem fent altra cosa 
que, bé, el company d’ICV diu que vol la cosa ben ordenada, escolta, sortir en 
manifestació és un gest polític. Serveix d’alguna cosa? Directament no, però al menys 
et manifestes i manifestes quina és la voluntat d’aquest col·lectiu. Em sembla que per 
això val aquesta moció. 
 
El senyor Pere Rodríguez i Rodríguez diu que molt breument, i no em referiré a la 
moció, a mi sempre m’havien dit que els plens del Consell Comarcal eren breus i no sé 
que ha canviat... bé, sí se qué ha canviat, i a això em vull referir. No sé si això és 
necessari. No se si aquí hem de debatre de si la Generalitat paga o cobra quan ha de 
cobrar o no ha de cobrar, etc. Repeteixo en definitiva la reflexió de la meva primera 
intervenció respecte a la primera moció, i demano al president que en aquesta reunió 
de la junta de portaveus sigui aquest el punt de partida. Cal realment? Cal realment? 
Perquè estarem així cada ple, i això ja ens passa en els nostres ajuntaments, i el que 
m’estranya és que tingueu ganes de repetir en el ple del Consell Comarcal. Cal 
realment? Des del meu punt de vista, no. 
 
El ple rebutja la moció amb 15 vots en contra - els dels senyors i de les senyores 
Susana Calvo i Casadesús, Maria Assumpció Camps i García, Andrea Canelo i Matito, 
Daniel Cortés i Martín, Montserrat Cots i Àlvarez, Miquel Estapé i Valls, Ignasi 
Martínez i Murciano, Joan Moreno i León, José Orive Vélez, Arnau Ramírez i Carner, 
Antonio Rísquez Caballero, Pere Rodríguez i Rodríguez, Ignasi Simón i Ortoll, José 
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Maria Moya i Losilla i José Santiago i Ariza; 12 vots a favor – els dels senyors i les 
senyores Joaquim Brustenga i Etxauri, German Cequier i Bardají, Joaquim Ferriol i 
Tarafa, Rosa Maria Isidro i Ortega, Oriol López i Mayolas, Joan Mora i Alsina, Antonio 
Moreno i Ureña, Martí Pujol i Casals, Vicenç Sánchez i Soler, Joan Vila i Matabacas, 
Manel Vila i Valls i Jordi Xena i Ibáñez; i l’abstenció del senyor Jordi Manils i Tavío. 
 
55. Precs i preguntes 
 
No se’n fa cap. 
 
 
S’aixeca la sessió a les vint hores i divuit minuts de la qual cosa, com a secretari 
accidental, dono fe, i amb el vistiplau del senyor president. 
 
 

Vist i plau, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Vendrell i Ros      José Orive Vélez 
Secretari accidental     President 
 


