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ACTA DEL PLE 

 
 

Identificació de la sessió: 
 
Núm.:  4/2013 
Caràcter: Ordinari 
Data:  17 de juliol de 2013 
Inici:   19:08 h 
Final:  19:25 h 
Lloc:  Seu del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
José Orive Vélez, president 
Joaquím Brustenga i Etxauri, portaveu del Grup Comarcal de Convergència i 
Unió 
Susana Calvo i Casadesús, vicepresidenta cinquena i portaveu del Grup 
Comarcal del Partit Popular   
Maria Assumpció Camps i García 
Andrea Canelo i Matito 
Josep Casasnovas i Vaquero, vicepresident tercer  
German Cequier i Bardají 
Daniel Cortés i Martín, vicepresident primer 
Montserrat Cots i Álvarez 
Miquel Estapé i Valls 
Joaquim Ferriol i Tarafa, portaveu del Grup Comarcal d’Esquerra Republicana 
– Acord Municipal 
Rosa M. Isidro i Ortega 
Francisco Manuel León i Cuenca 
Jordi Manils i Tavío, portaveu del Grup Comarcal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida 
Joan Mora i Alsina 
Antonio Moreno i Ureña 
José Maria Moya i Losilla 
Pau Olóndriz de Moragas 
Mariona Pons i Rodríguez 
Pere Rodríguez i Rodríguez, portaveu del Grup Comarcal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal  
Vicenç Sánchez i Soler 
Ignasi Simón i Ortoll 
Manel Vila i Valls, vicepresident segon 
Jordi Xena i Ibàñez 
 
També hi assisteixen: 
 
Ignasi Valls i Vilaró, gerent 
Francesc Aragón Sánchez, interventor 
Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 
 
Joan Pons i Fiori, alcalde de Vilalba Sasserra 
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S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Meritxell Budó i Pla 
Oriol López i Mayolas 
Ignasi Martínez i Murciano 
Martí Pujol i Casals, vicepresident quart 
Arnau Ramírez i Carner 
Antonio Rísquez Caballero 
Ester Safont i Artal 
José Santiago i Ariza 
Joan Vila i Matabacas 
 
 

 
S’inicia la sessió a les dinou hores i vuit minuts amb el següent ordre del dia: 
 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 12 de juny de 2013. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Donar compte de la renúncia com a consellera comarcal de la senyora Ester 

Safont i Artal. 
 

3. Donar compte de l’adscripció d’un conseller comarcal a la comissió informativa de 
les matèries de competència del Ple i a la Comissió Especial de Comptes. 

 
4. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

 
- 60/2013, de 9 de maig; 61/2013, de 9 de maig; 74/2013, de 29 de maig; 80/2013, de 7 de 

juny; 81/2013, de 7 de juny i 99/2013, de 13 de juliol, per a convocar les sessions dels 
òrgans col·legiats 

- 98/2013, de 2 de juliol, de delegació de les funcions de la Presidència 

 
5. Donar compte del Decret de Gerència 494/2013, de 2 de juliol, d’aportacions 

anuals. 
 

6. Dictamen de nomenament d’un representant al Consorci "Govern Territorial de 
Salut del Baix Vallès". 
 

7. Dictamen de cessament i nomenament d’un representant al Consell Consultiu i 
Assessor del Consorci Teledigital Mollet. 

 
8. Dictamen de modificació de la delegació de competències al gerent aprovada pel 

Ple de 16 de febrer de 2011. 
 
 
ÀREA DE COOPERACIÓ 
 
9. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 374/2013, de 24 de maig, d’atorgament d'una subvenció  
- 474/2013, de 25 de juny, d’aprovació d’una justificació econòmica 
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ÀREA DE CULTURA 
 
10. Donar compte del Decret de Presidència 95/2013, de 27 de juny, d’aprovació del 

contingut i la signatura d’un conveni. 
 
 
ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
11. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 363/2013, de 21 de maig; 378/2013, de 24 de maig; 423/2013, de 5 de juny i 430/2013, 
d’11 de juny, de cessió de crèdit 

- 380/2013, de 27 de maig, de donar-se per assabentat del tancament del contracte de 
factoring 

- 383/2013, de 27 de maig, d’aprovació de diversos rebuts de liquidació 
- 384/2013, de 27 de maig, de nomenament de membres d’un comitè d'experts 
- 395/2013, de 29 de maig, de resolució d’una petició 
- 496/2013, de 2 de juliol, de cancel·lació d’un aval 

 
12. Dictamen d’aprovació de la signatura de l’Addenda al conveni entre el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental per a la delegació de competències quant a la gestió del servei 
de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres 
prestacions en matèria d’ensenyament per al curs 2012-2013. 

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

- 65/2013, de 15 de maig, d’aprovació de la signatura d’un conveni tipus de col·laboració 
- 66/2013, de 15 de maig, d’aprovació del contingut i la signatura del contracte 
- 85/2013, de 13 de juny, d’inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a activitats 

amb infants i joves d’una casa de colònies 

 
14. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 437/2013, de 12 de juny; 482/2013, de 27 de juny i 483/2013, de 27 de juny, d’atorgament 
d’una subvenció 

- 440/2013, de 13 de juny, de tenir per no justificada una subvenció 

 
15. Dictamen d’aprovació del Pla comarcal de joventut. 
 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 

 
16. Donar compte del Decret de Presidència 72/2013, de 29 de maig, d’aprovació del 

contingut i la signatura d’un conveni. 
 
17. Donar compte del Decret de Gerència 352/2013, de 17 de maig, de justificació 

d’una subvenció. 
 

 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
18. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 
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- 62/2013, de 13 de maig, de declaració deserta d’una concertació d’una operació de 
tresoreria a curt termini 

- 63/2013, de 15 de maig, i 83/2013, de 10 de juny, de concertació d’una operació de 
tresoreria a curt termini 
 

- 68/2013, de 23 de maig; 69/2013, de 23 de maig; 88/2013,de 20 de juny; 89/2013,de 20 
de juny; 90/2013,de 20 de juny; 91/2013, de 20 de juny; 92/2013 i 93/2013, de 20 de 
juny, de reconeixement de triennis  
 

- 75/2013, de 30 de maig, de sol·licitud d’una bestreta 
- 77/2013, de 6 de juny, de convocatòria de provisió d’un lloc de treball 
- 79/2013, de 6 de juny, d’aprovació del llistat d’ admesos i exclosos per a la provisió 

d’una vacant de la plantilla de personal laboral temporal tècnic/a de gestió del grup de 
classificació A2, subescala tècnica de gestió diplomat/da en treball social, escala 
d’administració general (codi LF13) 

 
19. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

 
- 323/2013, de 7 de maig; 324/2013, de 7 de maig; 332/2013, de 9 de maig; 335/2013, de 9 

de maig; 357/2013, de 17 de maig; 373/2013, de 23 de maig; 389/2013, de 27 de maig, 
d’autorització de compensació d’hores 
 

- 325/2013, de 7 de maig; 411/2013, de 3 de juny; d’atorgament d’un ajut a l'estudi 
 

- 326/2013, de 7 de maig; 412/2013, de 3 de juny; 471/2013, de 21 de juny; i 477/2013, de 
25 de juny, d’extinció i liquidació del contracte 

 
- 328/2013, de 8 de maig; 338/2013, de 14 de maig; 339/2013, de 14 de maig; 387/2013, de 

28 de maig; 388/2013, de 28 de maig; 441/2013, de 13 de juny; 480/2013, de 25 de juny; 
481/2013, de 25 de juny i 495/2013, de 2 de juliol, d’autorització a l’assistència a formació 
del personal 
 

- 344/2013, de 16 de maig, de designació a una comissió municipal de participació 
ciutadana 

 
- 330/2013, de 8 de maig, de tramitació d’un document comptable ADOP-J 
 
- 333/2013, de 9 de maig; 358/2013, de 17 de maig; 376/2013, de 24 de maig; 417/2013, de 

3 de juny; 446/2013, de 17 de juny; 466/2013, de 20 de juny i 484/2013, de 27 de juny, 
d’aprovació de relacions de propostes de despesa  

 
- 334/2013, de 9 de maig; 362/2013, de 20 de maig; 377/2013, de 24 de maig; 418/2013, de 

4 de juny; 429/2013, d’11 de juny; 463/2013, de 20 de juny; 467/2013, de 20 de juny, 
d’aprovació de relacions de factures 

 
- 351/2013, de 17 de maig, d’atorgament d'una bestreta  

 
- 343/2013, de 16 de maig; 365/2013, de 22 de maig; 409/2013, de 31 de maig; 470/2013, 

de 20 de juny, de modificació del pressupost general d’ingressos i despeses de 2013 
 
- 369/2013, de 23 de maig; 370/2013, de 23 de maig; 390/2013, de 28 de maig; 391/2013, 

de 28 de maig i 458/2013, de 19 de juny, de justificació i reposició de bestretes de caixa 
fixa 

 
- 372/2013, de 23 de maig, de productivitat  
 
- 379/2013, de 24 de maig; 460/2013, de 20 de juny; 461/2013, de 20 de juny; 462/2013, de 

20 de juny i 479/2013, de 25 de juny, de rescabalament de despeses 
 

- 382/2013, de 27 de maig, de regularització de triennis 



5 

 
- 392/2013, de 28 de maig, d’autoritzar una comissió de serveis 

 
- 407/2013, de 31 de maig; 415/2013, de 3 de juny; 457/2013, de 19 de juny; 478/2013, de 

25 de juny, de contractació 
 

- 414/2013, de 3 de juny, de permís de lactància 
- 419/2013, de 4 de juny, de resolució d'un recurs de reposició. 
 
- 438/2013, de 12 de juny; 439/2013, de 12 de juny; 476/2013, de 25 de juny; 456/2013, de 

19 de juny i 495/2013, de 2 de juliol, d’aprovació de contractes administratius 

 
20. 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. (1r trimestre 2013) 
 

21. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost general d'ingressos i despeses 
de l’any 2013. 
 

22. Donar compte del Decret de Gerència 340/2013, de 14 de maig, de liquidació del 
pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2012. 
 

23. Donar compte de l’informe de la Intervenció general sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la liquidació de l’exercici 2012. 
 

24. Dictamen d’aprovació de l’expedient número 16 de modificació de crèdits del 
Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2013, en la seva modalitat 
de crèdit extraordinari. 

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

Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2013, en la seva modalitat 
de suplement de crèdit. 

 
26. Dictamen d'aprovació de les bases reguladores per a la provisió de llocs de treball. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESTUDIS 
 
27. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
 

- 327/2013, de 7 de maig, d’autorització i disposició d'una despesa 
- 410/2013, de 31 de maig, d’aprovació de l’expedient de contractació 
- 448/2013, de 18 de juny, d’adjudicació d’un contracte 
- 449/2013, de 18 de juny, de nomenament directors d’obra i coordinadors de seguretat i 

salut 

 
28. Dictamen de delegació de l’execució de l’actuació PUOSC projecte intermunicipal 

del camí rural entre can ram, Sanata i ctra C-251 a l’Ajuntament de Llinars del 
Vallès i el seu corresponent conveni. 

 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
29. Donar compte del Decret de Gerència 413/2013, de 3 de juny, d’aprovació d'un 

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

- De baixa definitiva de SAD 
319/2013, de 6 de maig, SAD 29/010/2008; 320/2013, de 6 de maig, SAD 39/001/2012; 
321/2013, de 6 de maig, SAD 18/004/2012; 329/2013, de 8 de maig, SAD 29/021/2013; 
345/2013, de 16 de maig, SAD 29/011/2012; 346/2013, de 16 de maig, SAD 25/009/2011; 
347/2013, de 16 de maig, SAD 14/003/2012; 355/2013, de 17 de maig, SAD 25/007/2012; 
356/2013, de 17 de maig, SAD 07/008/2013; 367/2013, de 22 de maig, SAD 13/015/2011; 
398/2013, de 30 de maig, SAD 10/005/2013; 404/2013, de 31 de maig, SAD 29/017/2012; 
405/2013, de 31 de maig, SAD 29/023/2013; 433/2013, d’11 de juny, SAD 25/013/2012; 
489/2013, d’1 de juliol, SAD 18/003/2011; 490/2013, d’1 de juliol, SAD 11/006/2012; 491/2013, 
d’1 de juliol, SAD 34/008/2011 i 492/2013, d’1 de juliol, SAD 18/012/2013 

 
- De baixa temporal de SAD 

361/2013, de 20 de maig, SAD 34/004/2009 

 
- De reactivació de SAD 

354/2013, de 17 de maig, SAD 25/011/2011 

 
- De resolució de SAD 

348/2013, de 17 de maig, SAD 34/010/2013; 360/2013, de 20 de maig, SAD 07/009/2013; 
366/2013, de 22 de maig, SAD 13/018/2013; 375/2013, de 24 de maig, SAD 14/012/2013; 
393/2013, de 28 de maig, SAD 25/023/2013; 394/2013, de 28 de maig, SAD 25/025/2013; 
424/2013, de 6 de juny, SAD 29/025/2013; 431/2013, d’11 de juny, SAD 13/019/2013; 435/2013, 
d’11 de juny, SAD 14/013/2013; 442/2013, de 14 de juny, SAD 34/011/2013; 445/2013, de 14 de 
juny, SAD 29/026/2013; 450/2013, de 18 de juny, SAD 41/007/2013; 455/2013, de 19 de juny, 
SAD 35/003/2013 

 
- De revisió de SAD 

331/2013, de 9 de maig, SAD 43/001/2012; 342/2013, de 14 de maig, SAD 14/004/2012; 
349/2013, de 17 de maig, SAD 25/004/2008; 350/2013, de 17 de maig, SAD 29/019/2009; 
353/2013, de 17 de maig, SAD 25/007/2011; 359/2013, de 20 de maig, SAD 34/002/2012; 
364/2013, de 21 de maig, SAD 11/006/2011; 371/2013, de 23 de maig, SAD 14/004/2011; 
385/2013, de 28 de maig, SAD 25/032/2008; 386/2013, de 28 de maig, SAD 29/005/2008; 
396/2013, de 29 de maig, SAD 14/003/2011; 399/2013, de 30 de maig, SAD 14/031/2010; 
400/2013, de 30 de maig, SAD 14/005/2011; 401/2013, de 31 de maig, SAD 25/010/2009; 
402/2013, de 31 de maig, SAD 29/013/2010; 403/2013, de 31 de maig, SAD 25/024/2009; 
406/2013, de 31 de maig, SAD 25/011/2011; 420/2013, de 5 de juny, SAD 29/010/2010; 
421/2013, de 5 de juny, SAD 29/008/2010; 422/2013, de 5 de juny, SAD 29/025/2010; 432/2013, 
d’11 de juny, SAD 25/022/2009; 436/2013, d’11 de juny, SAD 13/003/2011; 443/2013, de 14 de 
juny, SAD 14/006/2012; 451/2013, de 18 de juny, SAD 11/005/2012; 453/2013, de 19 de juny, 
SAD 14/049/2010; 454/2013, de 19 de juny, SAD 41/006/2008; 464/2013, de 20 de juny, SAD 
18/002/2012; 465/2013, de 20 de juny, SAD 43/005/2008; 469/2013, de 21 de juny, SAD 
07/07/2013; 472/2013, de 21 de juny, SAD 18/010/2013 i 486/2013, de 28 de maig, SAD 
18/031/2010. 

 
- De modificació de SAD 

341/2013, de 14 de maig, SAD 34/015/2009; 452/2013, de 18 de juny, SAD 43/001/2008 

 
- 381/2013, de 27 de maig i 468/2013, de 20 de juny, d’aprovació de liquidacions 
- 444/2013, de 14 de juny, d’autorització i disposició d’una despesa 

 
31. Dictamen de resolució unitària de les sol·licituds del servei del transport adaptat. 

  
32. Dictamen d'atorgament d'una subvenció directa amb caràcter excepcional a la 

APINDEP Ronçana, SCCL i el seu corresponent conveni. 
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33. Dictamen d'atorgament d'una subvenció directa amb caràcter excepcional a la 
Associació de la paràlisi cerebral i el seu corresponent conveni. 

 
34. Dictamen d'atorgament d'una subvenció directa amb caràcter excepcional a la 

Fundació Don Caballo i el seu corresponent conveni. 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
35. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
 

- 336/2013, de 13 de maig; 337/2013, de 13 de maig; 408/2013, de 31 de maig, 416/2013, 
de 3 de juny; 485/2013, de 28 de juny i 488/2013, d’1 de juliol, d’atorgament d’ajuts en 
concepte d’incentius 

- 397/2013, de 29 de maig, d’aprovació d'un contracte de serveis  
- 425/2013, de 7 de juny; 426/2013, de 7 de juny; 427/2013, de 7 de juny; 428/2013, de 7 de 

juny; 434/2013, d’11 de juny; 447/2013, de 17 de juny; 473/2013, de 21 de juny; 475/2013, 
de 25 de juny i 493/2013, d’1 de juliol, d’aprovació de la signatura de diversos convenis  

- 459/2013, de 19 de juny, d’autorització i disposició d’una despesa 

 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 
 
36. Dictamen d'aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la delegació de 

tasques en la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el 
marc del conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de 
Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, 
mòbil i dades), firmat el 27 de febrer de 2013. 

 
 
ÀREA DE TURISME 
 
37. Donar compte del Decret de Presidència 87/2013, de 19 de juny, d’aprovació del 

contingut i la signatura d’un conveni. 
 
38. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 318/2013, de 3 de maig i 322/2013, de 7 de maig, de cessió  
- 368/2013, de 22 de maig i 487/2013, d’1 de juliol, d’aprovació d'un contracte  

 
 

39. 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 12 de juny de 2013. 
  
Vista l’acta de la sessió de 12 de juny de 2013, s’aprova PER ASSENTIMENT 
UNÀNIME dels 23 membres assistents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
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PRESIDÈNCIA 
 
2. Donar compte de la renúncia com a consellera comarcal de la senyora Ester 

Safont i Artal. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de la renúncia com a 
consellera comarcal de la senyora Ester Safont i Artal. 
 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
El 25 de juny de 2013, mitjançant E-TRAC registre d’entrada telemàtic núm. 932/2013, 
la senyora Esther Safont i Artal ha presentat la renúncia al càrrec de consellera 
comarcal. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 24.2 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

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

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

de càrrecs representatius locals (BOE núm. 171, de 18.07.2003). 
 
4. El certificat de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 8 de juliol de 2011, en 

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

senyora Ester Safont i Artal, amb DNI/NIF 38 091 529 X. 
 
2. Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial de conseller 

comarcal a favor del senyor Joan Moreno León, candidat a la llista presentada per 
la Coalició Progrés Municipal, segons certificació, de 8 de juliol de 2011, de 
proclamació de membres electes i suplents dels consells comarcal, emesa per la 
Junta Electoral Provincial de Barcelona. 

 
 
La senyora Andrea Canelo i Matito s’incorpora a la sessió. 
 
 
3. Donar compte de l’adscripció d’un conseller comarcal a la comissió 

informativa de les matèries de competència del Ple i a la Comissió Especial 
de Comptes. 

 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’adscripció següent: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 6 de febrer de 2013, mitjançant E-TRAC registres d’entrades telemàtic núm. 

216/2013, 217/2013 i 219/2013, el senyor Jordi Solé i Ferrando va presentar la 
renúncia al càrrec de conseller comarcal. 
 

2. El 15 de maig de 2013, registre d’entrada número 2527, el senyor Joaquim Ferriol 
i Tarafa, conseller i portaveu grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
– Acord Municipal ens ha comunicat que el conseller comarcal, senyor Joaquim 
Ferriol i Tarafa, en substitució del senyor Jordi Solé i Ferrando per tal que sigui 
adscrit a la Comissió Informativa de les matèries de competència del Ple i a la 
Comissió Especial de Comptes. 

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

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

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

formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals. d’acord 
amb l’article 92.1 de l’Estatut, el règim jurídic de les quals s’ha de regular per una 
llei del Parlament -article 92.2-. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Les comissions són integrades pels membres que designen els diferents grups 

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

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

denominació, a proposta del president. Les comissions informatives tindran la 
mateixa durada que el mandat electoral. La presidència de la comissió correspon 
al president o bé en el conseller o consellera en qui delegui. El sistema de votació 
serà el de vot ponderat en funció del nombre de representants que cada grup 
polític tingui en el Ple. 

 
8. L’article 21 del ROC disposa que l’adscripció, a cada comissió dels consellers que 

corresponguin a cada grup polític i les variacions que es produeixin en cada 
període de mandat, es realitzarà mitjançant un escrit del portaveu de cada grup. 

 
9. L’article 12.1.e) del TRLOC disposa que la comissió especial de comptes forma 

part de la denominada organització bàsica. 
 

10. L’article 15, en relació amb l’article 12.1.e) del TRLOC, en relació amb l’article 58 
del TRLMRLC, disposa que la comissió especial de comptes és formada per un 
representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el consell 
comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d'acord amb el nombre de 
consellers comarcals respectius. Correspon a la comissió especial de comptes 
examinar i estudiar els comptes anuals del consell comarcal i emetre'n informe. 

 
11. L’article 4 de la LBRL i l’article 8 del TRLMRLC pel que fa a la potestat 

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

 
12. L’article 23 del Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

(ROC), que determina que la Comissió especial de comptes tindrà la composició 
que aprovi el Ple, s’oposa a la redacció donada a l’article 16 de la Llei 6/1987, de 
4 d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya, per la Llei 8/2003, de 5 de maig, 
de tercera modificació de la Llei 6/1987, del 4 d'abril, de l'organització comarcal de 
Catalunya, posteriorment refoses mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre. En conseqüència, la norma amb rang legal desplaça l’aplicació del 
Reglament orgànic comarcal que la contradiu. 
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13. Els articles 14.2.b) i 18 del TRLOC i els articles 6 c) i 18 del ROC, d’acord amb els 
quals correspon al Ple establir l’organització del Consell Comarcal. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que es doni per assabentat de l’adscripció del conseller comarcal 
Joaquim Ferriol i Tarafa a la Comissió informativa de les matèries de competència del 
Ple i a la Comissió Especial de Comptes.” 
 
 
4. Donar compte dels decrets de Presidència següents. 

- 60/2013, de 9 de maig; 61/2013, de 9 de maig; 74/2013, de 29 de maig; 80/2013, de 7 
de juny; 81/2013, de 7 de juny i 99/2013, de 13 de juliol, per a convocar les sessions 
dels òrgans col·legiats 

- 98/2013, de 2 de juliol, de delegació de les funcions de la Presidència 

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

- 60/2013, de 9 de maig; 61/2013, de 9 de maig; 74/2013, de 29 de maig; 80/2013, de 7 de 
juny; 81/2013, de 7 de juny i 99/2013, de 13 de juliol, per a convocar les sessions dels 
òrgans col·legiats 

- 98/2013, de 2 de juliol, de delegació de les funcions de la Presidència 

 
 
5. Donar compte del Decret de Gerència 494/2013, de 2 de juliol, d’aportacions 

anuals. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Gerència 
494/2013, de 2 de juliol, d’aportacions anuals. 
 
 
6. Dictamen de nomenament d’un representant al Consorci "Govern Territorial 

de Salut del Baix Vallès". 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 10 de juliol de 2013, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La salut i el benestar de les persones constitueixen un objectiu de primer ordre 

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

 
2. El 2 de desembre de 2005, la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de la 

Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de 
Campsentelles i Santa Maria de Martorelles i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental vàrem signar un conveni de col·laboració que estableix a la seva clàusula 
segona que les parts articularan la seva col·laboració mitjançant la creació d’una 
organització comuna amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus 
membres que adoptarà la forma de consorci i es denominarà Govern Territorial de 
Salut del Baix Vallès. 

 
3. El 18 d’octubre de 2006, el Ple va acordar aprovar inicialment la constitució i 

l’adhesió del Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès, amb la 
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finalitat d’assolir el grau adequat d’integració de les competències en l’àmbit de la 
salut de l’administració de la Generalitat i les administracions locals i millorar així 
la salut de la població, aprovar inicialment els Estatuts del Consorci del Govern 
Territorial de Salut del Baix Vallès. 

 
4. El 23 d’octubre de 2006, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 

4.745, es va publicar l’Acord GOV/131/2006, de 16 d’octubre, de constitució del 
Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès i d’aprovació dels seus 
Estatuts. 

 
En aquest acord es va constituir el Consorci del Govern Territorial de Salut del 
Baix Vallès sense la representació del Consell Comarcal, i els estatuts publicats 
difereixen amb els que el Consell Comarcal va aprovar el 18 d’octubre de 2006. 
 

5. L'objectiu del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès és contribuir a la millora 
de la salut de la població de referència i la funció bàsica del Consorci serà 
l'ordenació, la priorització i la coordinació dels recursos del territori amb la finalitat 
de garantir la prestació efectiva de la cartera de serveis del sistema de salut.  

 
Les funcions específiques d'aquest Consorci són les següents: 
 
a) La participació en la planificació, programació i avaluació de la promoció, 

prevenció, protecció i vigilància de la salut, així com de l'assistència sanitària i 
sociosanitària. 

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

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

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

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

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

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

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

 
6. El 22 de juliol de 2011, el Ple va nomenar la consellera comarcal, senyora Ester 

Safont i Artal, com a representant titular del Consell Comarcal al Consell Rector 
del Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Vallès. 
 

7. El 25 de juny de 2013, mitjançant E-TRAC registre d’entrada telemàtic núm. 
932/2013, la senyora Esther Safont i Artal ha presentat la renúncia al càrrec de 
consellera comarcal. En l’ordre del dia d’aquest Ple consta la presa de 
coneixement de la renúncia de la consellera comarcal, senyora Ester Safont i 
Artal. 
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8. El 10 de juliol 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 9 dels Estatuts el Consorci estableix que el Consell Rector és l’òrgan 

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

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

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar el conseller comarcal, senyor Antonio Rísquez Caballero, com a 

representant titular del Consell Comarcal al Consell Rector del Consorci Govern 
Territorial de Salut del Baix Vallès. 

 
2. Notificar aquest acord a les persones interessades i al Consorci, fent constar a les 

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

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 24 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
  
7. Dictamen de cessament i nomenament d’un representant al Consell 

Consultiu i Assessor del Consorci Teledigital Mollet 
 
Llegit el dictamen de la Presidència, de 10 de juliol de 2013, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consorci Teledigital Mollet té per objecte la gestió conjunta de la concessió per 

a la prestació del servei públic de televisió digital local corresponent al programa 
núm. 2 del canal múltiple 40 amb referència TL02B i denominació “Granollers”, 
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adjudicada per la Comissió de Govern de Política Institucional el 4 d’abril de 2006, 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de maig de 2006, 
d’acord amb l’article 7 dels estatuts del Consorci. 
 

2. El Consorci Teledigital Mollet va aprovar el Reglament d’organització i 
funcionament del servei públic audiovisual per a la gestió de la televisió digital local 
pública canal múltiple de la demarcació de Granollers, i fou publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, núm. 20 de 23 de gener de 2010. 
 
L’article 13.2 del Reglament d’organització i funcionament del Servei públic 
audiovisual del Consorci Teledigital Mollet per a la gestió de la televisió digital local 
pública canal múltiple de la demarcació Granollers disposa que el Plenari és el 
màxim òrgan col·legial i decisori i estarà integrat, a banda de la Presidència, per 16 
membres designats per les entitats que més endavant s’assenyalen entre 
representants de grups socials i polítics representatius del territori corresponent a 
les referides entitats. Seran membre del Plenari, amb veu i vot, un representant del 
Consell Comarcal, d’entre d’altres. 
 

3. El 22 de juliol de 2011, el Ple va nomenar la consellera comarcal, senyora Ester 
Safont i Artal, com a representat del Consell Comarcal al Consell Consultiu i 
Assessor del Consorci Teledigital Mollet. 
 

4. El 25 de juny de 2013, mitjançant E-TRAC registre d’entrada telemàtic núm. 
932/2013, la senyora Esther Safont i Artal ha presentat la renúncia al càrrec de 
consellera comarcal. En l’ordre del dia d’aquest Ple consta la presa de 
coneixement de la renúncia de la consellera comarcal, senyora Ester Safont i Artal. 

 
5. El 10 de juliol 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 13.2 del Reglament d’organització i funcionament del Servei públic 

audiovisual del Consorci Teledigital Mollet. 
 

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

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
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1. Cessar la senyora Ester Safont i Artal com a representat del Consell Comarcal al 
Consell Consultiu i Assessor del Consorci Teledigital Mollet. 
 

2. Nomenar el conseller comarcal, senyor Pere Rodríguez i Rodríguez, representant 
al plenari del Consell Consultiu i Assessor del Consorci Teledigital Mollet. 

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

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

 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 24 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
8. Dictamen de modificació de la delegació de competències al gerent aprovada 

pel Ple de 16 de febrer de 2011. 
   
Llegit el dictamen de la Presidència, de 10 de juliol de 2013, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Llei 24/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència, ha optat per un nou model de protecció en què la declaració de 
desemparament ja no és l’únic títol que habilita els poders públics per a la 
intervenció protectora, sinó que aquella declaració es reserva per als casos més 
greus de desprotecció. En aquest sentit, s’ha configurat un sistema descentralitzat 
de protecció, que distingeix entre dos tipus de situacions, les de desemparament i 
les de risc, mantenint la competència de la Generalitat de Catalunya quan es tracta 
d’infants o adolescents desemparats i reservant-la als ens locals si afecta a 
adolescents o infants en situació de risc. 

 
Així mateix, defineix la situació de risc com aquella en què el desenvolupament i el 
benestar de l’infant o l’adolescent es veuen limitats o perjudicats per qualsevol 
circumstància personal, social o familiar, si els progenitors o guardadors no 
assumeixen o no poden exercir completament les seves responsabilitats. 

 
2. L’article 103.4 de l’esmentada Llei preveu que els serveis socials especialitzats 

d’atenció als infants i als adolescents, atenent l’informe i les mesures d’atenció 
proposades, han de completar l’estudi i han d’elaborar un compromís socioeducatiu 
adreçat als progenitors o als titulars de la tutela i orientat a la superació del risc que 
envolta l’infant o l’adolescent.    
 

3. Per Decret 338/1986, de 18 de novembre, de regulació de l’atenció a la infància i 
adolescència en alt risc, es varen crear els EAIA com a concreció dels objectius 
bàsics de prevenir i eliminar les causes que menen a la marginació en l’àmbit de la 
infància i adolescència. 

 
El 4 de desembre de 2003, el Departament de Benestar i Família de la Generalitat 
de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental varen formalitzar un conveni 
per a la programació i el finançament del servei d’atenció a la infància i 
l’adolescència per l’any 2003. 
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En virtut de l’esmentat Conveni la Comissió de Govern del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en sessió de 19 de desembre de 2003, va acordar establir del 
Servei públic comarcal de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 

 
4. La nova regulació i ordenació del sistema de serveis socials que es va produir amb 

l’entrada en vigor de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, comporta una nova concepció 
sobre els serveis socials i estableix unes obligacions a les administracions 
públiques. És per això, que el 24 de juliol de 2008, el Departament d’Acció Social i 
Ciutadania i el Consell Comarcal varen formalitzar el Contracte programa per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració en la prestació de serveis socials bàsics 
durant el període 2008/2011. 
 
Anualment, ambdues administracions signen un protocol addicional al Contracte 
programa en el qual s’estableixen els eixos estratègics, les accions a desenvolupar i 
el seu finançament.  
 
Així mateix, les accions que s’han de dur a terme es concreten detalladament en 
unes fitxes d’acció social que acompanyen aquest document i els recursos que cal 
mobilitzar per cadascuna de les administracions.  
 
El 13 de juliol de 2010, es va formalitzar el Protocol addicional per l’any 2010, i 
d’entre les fitxen que l’acompanyaven es troben els EAIA.  
 

5. El 29 de desembre de 2010, la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència va aprovar la Directriu general d’actuació 2/2010, per la qual es 
modifica la Directriu 1/2010, de 30 de juny, sobre l’elaboració del compromís 
socioeducatiu prevista a l’article 103.4 de la Llei 24/2010. L’objectiu d’aquesta és 
regular el model de compromís socioeducatiu per a situacions de risc greu que han 
d’elaborar els serveis socials especialitzats d’atenció als infants i als adolescents. 
 

6. Amb tot això, i amb l’objectiu d’intervenir amb la màxima celeritat per tal de superar 
el risc que envolta l’infant o l’adolescent, sota els principis d’eficàcia i eficiència, 
mantenint la seguretat jurídica en la distribució de funcions entre els òrgans de la 
corporació, resulta convenient articular la delegació de competències relacionades 
amb l’elaboració, l’aprovació i la signatura del Compromís socioeducatiu  en favor 
de la Presidència i la Gerència. 

 
7. El 16 de febrer de 2011, el Ple va prendre els acords següents: 

 
- delegar en la Gerència del Consell Comarcal la competència per aprovar el 

contingut dels compromisos socioeducatius que elabori l’Equip d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la seva 
signatura i la facultat d’autoritzar la signatura d’aquests documents. 

- Autoritzar la signatura dels compromisos socioeducatius que elabori l’Equip 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
al cap o a la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. 
- Aquest acord entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona. 
 
Fou publicada en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 2 de març de 
2011, CVE núm. de registre 022011004650. 

 
8. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té interès en adequar la delegació de 

competències per adequar el procediment administratiu corresponent. 
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9. El 10 de juliol 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 Text refós de la Llei d’organització comarcal, aprovat pel Decret 

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOOC, preveu 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. 
 

2. La Directriu general d’actuació 2/2010, de 29 de desembre, per la qual es modifica 
la Directriu 1/2010, de 30 de juny, sobre l’elaboració del compromís socioeducatiu 
previst en l’article 103.4 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència. 

 
3. El Contracte Programa 2008-2011, formalitzat el 24 de juliol de 2008, per a la 

coordinació i col·laboració entre el  Departament d’Acció Social i Ciutadania i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social. 

 
4. El Protocol Addicional, formalitzat el 13 de juliol de 2010, de concreció per al 2010 

del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, subscrit 
l’any 2008.  

 
5. L’article 8.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 

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

 
L’article 8.6 d’aquesta mateixa norma preveu que la delegació de competències 
s’han de publicar en el diari o butlletí oficial i, si s’escau, en la seu electrònica 
corresponents. 

 
6. D’acord amb l’article 11.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, els titulars dels òrgans 
administratius poden, en una matèria de llur competència, autoritzar la signatura 
dels actes administratius als titulars dels òrgans o unitats administratives que en 
depenen, dins dels límits assenyalats per l’article 8.  
 
L’article 11.6 de la Llei 26/2010 assenyala que l’autorització de signatura és vàlida i 
eficaç sense necessitat de publicar-la en el diari o butlletí oficial corresponent ni 
notificar-la a les persones interessades.   

 
7. 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: 
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1. Modificar la delegació en la Gerència del Consell Comarcal aprovada per Ple de 16 

de febrer de 2011 per incorporar l’extinció i/o resolució dels compromisos 
socioeducatius que elabori l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
La delegació refosa és la que segueix: 
 

- Aprovació del contingut dels compromisos socioeducatius que elabori l’Equip 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
la seva signatura i la facultat d’autoritzar la signatura d’aquests documents. 
 

- Extinció i/o resolució dels compromisos socioeducatius que elabori l’Equip 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
2. Autoritzar la signatura de l’extinció i/o resolució dels compromisos socioeducatius 

que elabori l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental al cap o a la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
 

3. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. 
 
4. Aquest acord entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 24 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
ÀREA DE COOPERACIÓ 
 
9. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 374/2013, de 24 de maig, d’atorgament d'una subvenció  
- 474/2013, de 25 de juny, d’aprovació d’una justificació econòmica 

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

- 374/2013, de 24 de maig, d’atorgament d'una subvenció  
- 474/2013, de 25 de juny, d’aprovació d’una justificació econòmica 

 
 
ÀREA DE CULTURA 
  
10. Donar compte del Decret de Presidència 95/2013, de 27 de juny, d’aprovació 

del contingut i la signatura d’un conveni. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels Decret de Presidència 
95/2013, de 27 de juny, d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni. 
 
 
ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
11. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 363/2013, de 21 de maig; 378/2013, de 24 de maig; 423/2013, de 5 de juny i 
430/2013, d’11 de juny, de cessió de crèdit 
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- 380/2013, de 27 de maig, de donar-se per assabentat del tancament del contracte de 
factoring 

- 383/2013, de 27 de maig, d’aprovació de diversos rebuts de liquidació 
- 384/2013, de 27 de maig, de nomenament de membres d’un comitè d'experts 
- 395/2013, de 29 de maig, de resolució d’una petició 
- 496/2013, de 2 de juliol, de cancel·lació d’un aval 

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

- 363/2013, de 21 de maig; 378/2013, de 24 de maig; 423/2013, de 5 de juny i 430/2013, 
d’11 de juny, de cessió de crèdit 

- 380/2013, de 27 de maig, de donar-se per assabentat del tancament del contracte de 
factoring 

- 383/2013, de 27 de maig, d’aprovació de diversos rebuts de liquidació 
- 384/2013, de 27 de maig, de nomenament de membres d’un comitè d'experts 
- 395/2013, de 29 de maig, de resolució d’una petició 
- 496/2013, de 2 de juliol, de cancel·lació d’un aval 

 
 
12. Dictamen d’aprovació de la signatura de l’Addenda al conveni entre el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per a la delegació de competències quant a la 
gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de 
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament per al curs 2012-
2013. 

  
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Ensenyament, de 10 de juliol de 2013, que és el que 
segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 26 de juliol de 1996, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va formalitzar amb 

el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el conveni de 
delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a 
la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament. 

 
Aquest conveni estableix que les dotacions econòmiques que es transfereixen al 
Consell Comarcal es fixen per a un curs escolar, podent-se actualitzar anualment 
per addenda al conveni. 
 
El pacte vigèsim del conveni esmentat estableix que les dotacions establertes en 
l’annex s’incrementen en la quantitat d’un 5% en concepte de despeses de gestió 
per l’assumpció d’aquestes competències. 

 
Així, i d’acord amb aquest pacte, les successives addendes pels cursos escolars 
posteriors establien les quanties corresponents a aquest 5% en concepte de 
despeses de gestió. 

 
2. El 9 de juliol de 2013, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya ens ha tramès l’addenda d’actualització econòmica del conveni 
esmentat, en la que es preveu la transferència d’un total de cinc milions set-cents 
trenta-un mil vuitanta-vuit euros amb quaranta-un cèntims (5.731.088,41 €), per al 
curs escolar 2012-2013. 
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3. El 10 de juliol 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. El conveni de 26 de juliol de 1996, formalitzat entre el Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal, per a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 

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

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, segons el qual correspon 
al Ple exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles 
que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 

PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda d’actualització econòmica per al 

curs 2012-2013 del conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya per a la delegació de competències quant a la gestió del servei de 
transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions 
en matèria d’ensenyament, que es transcriu a continuació: 
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2. Facultar per la signatura de l’addenda de regularització econòmica per al curs 

2012-2013 al president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor José Orive 
Vélez. 

 
3. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 24 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS 
 
13. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

- 65/2013, de 15 de maig, d’aprovació de la signatura d’un conveni tipus de 
col·laboració 

- 66/2013, de 15 de maig, d’aprovació del contingut i la signatura del contracte 
- 85/2013, de 13 de juny, d’inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a 

activitats amb infants i joves d’una casa de colònies 

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

- 65/2013, de 15 de maig, d’aprovació de la signatura d’un conveni tipus de col·laboració 
- 66/2013, de 15 de maig, d’aprovació del contingut i la signatura del contracte 
- 85/2013, de 13 de juny, d’inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a activitats 

amb infants i joves d’una casa de colònies 

 
 
14. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 437/2013, de 12 de juny; 482/2013, de 27 de juny i 483/2013, de 27 de juny, 
d’atorgament d’una subvenció 

- 440/2013, de 13 de juny, de tenir per no justificada una subvenció 

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

- 437/2013, de 12 de juny; 482/2013, de 27 de juny i 483/2013, de 27 de juny, d’atorgament 
d’una subvenció 

- 440/2013, de 13 de juny, de tenir per no justificada una subvenció 

 
 
15. Dictamen d’aprovació del Pla comarcal de joventut. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Joventut i Esports, de 10 de juliol de 2013, que és el 
que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 3 de juliol de 2013, la senyora Josefa Recio i Corral, cap de l’Àrea de Serveis 

Personals, ha emès l’informe següent: 
  

“ 
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1. El Decret de Presidència 7/2009, de 10 de març, va aprovar el Pla Comarcal de 
Joventut 2009-2012.  

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

col·laboració en matèria de polítiques de joventut per a l’any 2013. 
 
3. El Pla Comarcal de Joventut 2009-2012 ha acabat la seva vigència i és necessària 

l’elaboració d’un nou Pla comarcal de joventut. 
 
4. El Pla Comarcal és una eina d’ actuació estratègica que permet planificar, consensuar, 

prioritzar i decidir les línies a seguir en matèria de joventut al Vallès Oriental durant els 
propers quatre anys.  

 
5. Al llarg de l’any 2012 i principis de l’any 2013, el Consell Comarcal ha dut a terme 

diverses reunions amb  regidors i professionals de joventut per tal de decidir els 
objectius i les línies de treball del nou Pla Comarcal en l’àmbit de joventut per al 
període 2013-2016  .  

 
Els eixos d’actuació sobre els quals s’estructura aquest Pla Comarcal són:  
 
- Visió i anàlisi de les polítiques municipals i comarcals de joventut 
- Suport als municipis i als professionals. Treball en xarxa 
- Emancipació juvenil 
- Participació  
 

Per tant, PROPOSO: 
 
Que es procedeixi a l’aprovació del Pla Comarcal del Joventut per al període 2013-2016.” 

 
2. El 10 de juliol 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. El Conveni, de 12 de desembre de 2012, de col·laboració entre la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el Departament Benestar Social i Família, i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de polítiques de joventut. 

  
2. L’article 14.2.g) 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 és 
competència del Ple l’aprovació dels plans comarcals. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el Pla Comarcal del Joventut per al període 2013-2016, d’acord amb el 

contingut següent: 
 

“PRESENTACIÓ  

 
El Pla Comarcal de Joventut és una eina flexible compartida amb el territori per adaptar-
se a les diferents demandes dels municipis de la comarca i per recollir els grans trets de 
les polítiques de joventut que es volen dur a terme. Així, el Pla esdevé l’eina estratègica 
que ens ajuda a definir, coordinar i impulsar les diferents actuacions proposades al 
territori, tot aportant una visió global de la comarca i oferint recursos supramunicipals. 
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En aquest context, el paper del Consell Comarcal ha anat consolidant-se, en els darrers 
anys, com un referent per donar suport als municipis perquè aquests desenvolupin les 
polítiques de joventut amb la proximitat que es requereix, deixant enrere accions 
dirigides directament a joves. 
 
A través del Conveni que es signa amb la Direcció General de Joventut, el Consell 
Comarcal recull les competències específiques en l’àmbit de Joventut, competències que 
es centren, principalment, en donar suport allà on no arriben els municipis, tot coordinant 
i planificant les Polítiques de Joventut amb una visió més àmplia del territori, a banda 
d’unes competències delegades amb les que es regula les activitats d’educació en el 
lleure en les quals participen menors de 18 anys, així com les activitats en matèria 
d’instal·lacions juvenils competència de la Generalitat. 
 
El mes de març de 2009, el Consell Comarcal va aprovar el Pla Comarcal de Joventut 
2009-2012 i amb aquest treball es mostrava que les polítiques de joventut d’abast 
comarcal havien fet un recorregut de maduració, tot passant d’una primera etapa on 
s’havia prioritzat l’aposta per conèixer com estaven les polítiques de joventut dels 
municipis de la comarca, a generar espais per construir línies estratègiques i abordar 
temes substancials com l’ocupació; l’accés a l’ habitatge; la  formació; la participació dels 
i les joves o els plans locals de joventut. 
 
El context econòmic actual pot derivar en canvis substancials que poden fer reformular 
els plantejaments generals en l’àmbit de joventut. No obstant això, el Pla Comarcal de 
Joventut 2013-2016 ha d’incloure unes línies bàsiques que recullin un coneixement més 
profund sobre les polítiques de joventut a nivell comarcal i municipal; que tinguin 
en compte tant a municipis amb professionals com a municipis sense estructura tècnica; 
que incorporin elements de treball estables amb els municipis per portar a la 
pràctica la participació en el pla comarcal i la conducció de projectes i unes línies 
generals d’objectius on definir els programes i els projectes futurs, i una metodologia i 
avaluació definida. 
 
En aquest context el Pla Comarcal 2013-2016 és presenta com un Pla continuista, en 
amb el qual s’ aposta per mantenir i millorar els òrgans de participació existents per a 
que els municipis defineixin, com fins ara, el Pla Comarcal de Joventut i els seus 
respectius projectes i creïn nous òrgans si s’escau; amb ell també es vol ampliar el 
diagnòstic de les polítiques locals i comarcals de joventut; desenvolupar la línia de suport 
als municipis perquè ells duguin a terme les polítiques de joventut tot fent incís en aquells 
municipis que no tenen estructures de joventut i afavorir projectes supramunicipals 
mancomunats per fer rendibles els recursos existents a les diferents administracions i al 
territori. 
 
Des d’una visió més pràctica, el pla preveu dos eixos vertebradors com la participació i 
les tecnologies de la informació que més que ser objectius per sí mateixos, han 
d’acompanyar cadascun dels aspectes a desenvolupar des dels programes i/o projectes. 
 
Les línies d’actuació s’organitzen en àrees temàtiques com el treball, la formació i  
l’educació; també la cultura, el lleure i els temes de salut són elements claus a treballar. 
A partir d’aquestes àrees temàtiques s’han definit els  programes i projectes amb 
objectius propis que es recolliran als propers Plans d’Actuació 2013, 2014, 2015 i 2016 
intentant no perdre de vista la integralitat de la programació. 
 
El  Pla comarcal 2013-2016 és un Pla que es duu a terme en un moment especialment 
complicat, perquè el context de crisi actual no ho posa gens fàcil. Tanmateix, malgrat que 
el futur de les polítiques de joventut es veu complicat, cal pensar en les oportunitats i els 
reptes del moment actual. I en aquest sentit, el treball en xarxa, l’optimització de recursos 
i la perspectiva comarcal de les actuacions és més necessària que mai, per pura 
necessitat i perquè treballant de forma conjunta i compartint és la manera d’arribar a ser 
més efectius.  
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Amb aquest document doncs intentarem definir d’una manera precisa quins són les línies 
estratègiques de treball i quin és el paper a desenvolupar per part de tots els agents 
implicats, coordinant esforços i aprofitant sinergies. Com a territori cal mirar el màxim 
d’oportunitats existents. 
 

2. MARC TEÒRIC  

 
Cap article de la Constitució atribueix, de manera expressa, les competències en matèria 
de Joventut envers les comunitats autònomes; no obstant això,per assimilació i pel 
contingut de l'article 149.3 de la Constitució s’assumeix que si que es duran a terme 
aquestes competències perquè en l’esmentat article s’ afirma que “les matèries no 
atribuïdes expressament a l'Estat per aquesta Constitució podran correspondre a les 
comunitats autònomes, en virtut dels seus respectius estatuts. La competència sobre les 
matèries que no s'hagin assumit pels estatuts d'autonomia correspondrà a l'Estat, les 
normes del qual prevaldran, en cas de conflicte, sobre les comunitats autònomes, en tot el 
que no estigui atribuït a l'exclusiva competència d'aquestes”. 
 
En aquest context de buit de competències i de falta d’antecedents sòlids, les comunitats 
autònomes assumeixen la plena competència en matèria de joventut, incorporant-la als 
estatuts d’autonomia. Aquestes competències es duen a terme en bona part pels ens 
locals, especialment els ajuntaments i els consells comarcals, que, per delegació, han 
assumit bona part de la responsabilitat en el desplegament de les polítiques de joventut al 
territori. 
 
En aquest sentit, la Llei de polítiques de joventut 33/2010 d’1 d’octubre estableix les 
prioritats en matèria de joventut i estableix alguns punts vertebradors: 
 

- Reconeix el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat), com a document 
marc on desenvolupar les polítiques públiques en matèria de joventut. Així, el nou 
Pla Nacional, PNJCat 2011-2020, aprovat i presentat recentment, suposa un salt 
endavant en les polítiques de joventut, essent el document estratègic sobre el qual 
pivoten aquestes polítiques. 

- Potencia la Xarxa Nacional d’emancipació Juvenil, a través de la creació i 
consolidació de les Oficines Joves comarcals 

- Es fa un reconeixement explícit dels i les professionals de joventut 
- Alhora, també es reconeix el treball transversal com a necessari per al 

desenvolupament de les polítiques públiques d’emancipació. 
 

 
En aquest sentit, el  PNJCat 2011-2020 presenta una bona base per seguir avançant en 
les polítiques de joventut ja que ha contribuït en l’extensió d’un model de polítiques de 
joventut, tot i que tot just ara s’inicia la fase de començar a posar-lo en marxa. Model basat 
en la participació, la implicació dels joves i en definitiva, en la voluntat transformadora de 
les polítiques de joventut. 
 
La Llei de Polítiques de Joventut també estableix que els ajuntaments, governs locals, 
comarcals i altres administracions i institucions poden actuar en matèria de Joventut, 
sempre de manera coordinada amb la Direcció General de Joventut (Departament de 
Benestar Social, Generalitat de Catalunya). 
 
Dins d’aquest context, els Consells Comarcals tenen com a missió principal donar suport 
als municipis,  tot coordinant i planificant les polítiques de joventut amb una visió més 
àmplia del territori. Des dels Consells Comarcals també es dóna suport en l’elaboració dels 
Plans Locals de joventut i en l’execució d’algun programes adreçats a joves dels municipis. 
 
3. INTRODUCCIÓ 
 
 
En aquest apartat volem fer un breu repàs de quina és la situació actual, en relació als 
municipis i les polítiques de joventut locals que es duen a terme, i quin és el grau de 
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coneixement que respecte a aquesta realitat es té des del Servei Comarcal de Joventut, 
servei que coordina moltes de les actuacions i que és en essència el que ha de tenir un 
coneixement més global del territori per poder donar suport o recolzar les actuacions que 
siguin necessàries tant a nivell local com comarcal. 
 
 
La realitat municipal, una aproximació al coneixement de les polítiques de joventut 

 
 
El Vallès Oriental compta amb 43 municipis, la distribució i estructura demogràfica dels 
quals es molt variada. Ho analitzarem també en l’apartat de dades demogràfiques, però el 
fet és que a la comarca només hi ha dos municipis que es situen propers als 60.000 
habitants: Granollers, la capital comarcal amb 59.954 habitants, i Mollet del Vallès, que té 
52.409 habitants. Aquestes ciutats concentren el 28% de la població comarcal total i 
suposen les dues centralitats comarcals més destacades. 
 
Pel que fa al conjunt del territori , predominen els municipis de caràcter mitja i petit-mitjà, 
que són els que en els darrers anys creixen més, i que concentren més del 70% de la 
població comarcal (municipis entre 5.000 i 20.000 habitants). Els municipis més petits, de 
menys de 1.000 habitants, presenten un creixement molt menor, tot i que en alguns casos 
en el darrer any han recuperat cert dinamisme. 
 
 Aquesta diferència demogràfica entre municipis, influeix evidentment en la seva 
organització municipal i condiciona les actuacions i els recursos que puguin dur a terme, 
molt sovint limitats. Alhora, el nivell de coneixement de les polítiques de joventut existents 
no és uniforme, perquè en molts casos els municipis més petits tenen majors dificultats per 
dur  a terme actuacions concretes.  
 
En l’anterior Pla Comarcal es van definir tres nivells amb la intenció d’adaptar, (veure 
gràfic 1) tant el diagnòstic com les accions del Pla d’actuació. Un cop acabat aquests 4 
anys d’implementació del Pla Comarcal, val la pena avaluar què s’ha assolit en cada nivell 
i si molts municipis han passat, per exemple, del nivell 3 al nivell 1. 
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Gràfic 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: elaboració pròpia 
 
 
El nivell 1, de color verd, corresponia a municipis amb els quals el Consell comarcal 
havia dut a terme durant aquests anys, un treball conjunt per reforçar les polítiques de 
joventut municipals a través de projectes comuns i/o projectes mancomunats. 
D’aquesta manera s’ha pogut analitzar quines han estat les necessitats detectades pels 
joves (estudi de la realitat mancomunada de cada municipi, Pla Local de Lliçà de Vall i 
estudi de la realitat individual de Canovelles); Alhora, amb aquests municipis també es 
va poder veure quines eren les necessitats comunes als municipis; quina havia estat la 
priorització de les principals accions que s’han dut a terme. 
 
Van formar part d’ aquest grup els municipis següents: l’Ametlla del Vallès, Caldes de 
Montbui, Canovelles, Cardedeu, Figaró-Montmany, Granollers, la Garriga, les 
Franqueses, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Mollet del Vallès i Santa 
Eulàlia de Ronçana. 
 
El Nivell 2, de color taronja, corresponia a municipis amb els que es va mantenir certa 
coordinació i que van participar als plenaris i/o grups de treball comarcals. Amb 
aquests municipis, s’ha fet alguna acció comuna i es coneixen alguns aspectes del nivell 
1, però no en la seva totalitat.  
 
Formen part d’aquest grup els municipis següents: Aiguafreda, Bigues i Riells, Gualba, 
La Llagosta, Llinars del Vallès, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Celoni, Sant 
Feliu de Codines, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Vallromanes 
i Vilanova del Vallès.  
 
El Nivell 3, de color blanc, correspon a municipis amb els que no es mantenia una 
coordinació ni contacte estable i dels quals en desconeixíem les polítiques de joventut 
existents. Són municipis majoritàriament petits, sense una estructura tècnica en matèria 
de Joventut i on sovint la pròpia administració local es petita i amb escassos recursos. 
 
Formen part d’aquest grup els municipis següents: Cànoves i Samalús, Campins, 
Castellterçol, Castellcir, Sant Fost de Campsentelles, Fogars de Monclús, Granera, la 
Roca del Vallès, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Sant 
Pere de Vilamajor, Sant Quirze de Safaja, Tagamanent, Vallgorguina i Vilalba Sasserra 
 
En aquests moments, un cop tancats els 4 anys de Pla Comarcal 2009-2012, podem 
repetir el mapa municipal de la comarca amb certs canvis pel que fa a la distribució, 
(veure gràfic 2) per nivells, dels municipi. Podem observar com hi ha un major nombre de 
municipis que han passat del Nivell 2 a l’1 i que s’ha reduït el nombre de municipis “en 
blanc”, és a dir, que hi ha força més coneixement de la realitat municipal i comarcal. 
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Els municipis dels quals és té un coneixement nul coincideixen amb els municipis més 
petits de la comarca, en la major part dels casos els recursos humans o tècnics dels que 
disposen són escassos i si duen a terme actuacions en l’àmbit de joventut és perquè ho 
vinculen a altres temes

1
 

 
 
 
 
Gràfic 2.  

 
Font: elaboració pròpia 
 
Com podem veure, municipis com Sant Celoni o Montornès del Vallès que anteriorment 
formaven part del grup de municipis de nivell 2 han passat a estar al nivell 1, ja que d’ells 
és té un major coneixement, participen activament en els grups comarcals dels quals 
formen part, col·laboren en l’organització de projectes, en definitiva, formen part del grup 
de municipis actius en relació a les polítiques de joventut i comarcals. 
 
També per exemple tenim el cas d’un municipi petit com Sant Esteve de Palautordera 
que tot i no tenir estructura tècnica pròpia s’ha incorporat a la xarxa perquè participa en 
un projecte mancomunat (servei d’assessorament laboral als municipis). 
 
També més recentment s’ha començat a establir algun contacte amb el municipi de 
Vallgorguina, tot i que encara ara el nivell de relació és pràcticament nul ja que tot just 
comencen a cercar informació sobre les polítiques de joventut al territori, però 
recentment s’han incorporat a les reunions plenàries de regidors i regidores de joventut, 
fet que significa que comencen a treballar en aquesta línia. 
 

 
El Servei Comarcal de Joventut dins de l’estructura del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 
 
El Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal s’ubica dins l’Àrea de Serveis 
Personals, àrea dins la qual també s’inclou Educació, Salut, Esports, Cultura, Cooperació i 
Consum. Formar part d’aquesta àrea facilita un treball més transversal  i 
interdepartamental, ja que es molt fàcil orientar les actuacions des d’una perspectiva més 
general, ja que es té un major coneixement del que es treballa o es pot treballar a nivell 
comarcal. 
 
Actualment, els recursos humans amb els que compta l’àrea de Joventut són: la cap 
d’àrea, la tècnica del Servei comarcal de Joventut i una administrativa que dóna suport a 

                                                
1
 Per exemple, Fogars de Montclús o Campins, en un sentit estricte de joventut no se sap que 

duguin a terme actuacions concretes, però formen part del programa El Tritó, programa de 

prevenció de drogues que dóna servei a la major part  de municipis del Baix Montseny, els 

usuaris del qual són, majoritàriament joves. 
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l’àrea i és la responsable de les planes webs de l’àrea de joventut i de fer el seguiment i 
control pertinent de les instal·lacions i activitats juvenils. 
 
L’organització tècnica del Consell Comarcal del Vallès Oriental s’erigeix en base a quatre 
grans pilars d’actuació: 
 

 Polítiques Socials i Igualtat 

 Serveis Personals 

 Medi Ambient i Territori 

 Desenvolupament Local 
 
Aquests quatre pilars agrupen tot el conjunt d’actuacions que es duen  a terme

2
 al Consell, 

que com a administració local de segon grau vol esdevenir una eina al servei dels 
ajuntaments i dels agents econòmics i socials del territori. 
 
En relació amb els equips i professionals de joventut dels ajuntaments i del propi Consell 
Comarcal, el plantejament és poder compartir i proposar actuacions de manera conjunta, 
sobretot centrades en l’ocupació, la formació i el treball en xarxa. En aquest sentit, com 
veurem més endavant quan desenvolupem els eixos de treball del Pla Comarcal de 
Joventut, una de les línies prioritàries de treball serà ser una eina efectiva que doni suport 
a les necessitats i demandes dels professionals de joventut de la comarca, potenciant el 
treball en xarxa i l’optimització de recursos.  
 
4.  ANÀLISI DE LA REALITAT COMARCAL 

 
 
El coneixement de la realitat juvenil de la comarca i el marc més immediat que l’envolta 
(entorn metropolità i Catalunya) ens ha de permetre tenir les bases per poder elaborar, en 
la formulació dels objectius i del projecte de treball, els  punts forts i els punts febles que 
conformen la realitat dels joves al Vallès Oriental. Amb el coneixement previ de la realitat 
en la que ens mouen podrem tenir més i millors elements per dur a terme un treball de 
planificació d’accions. 
 
Aquestes dades, més el coneixement del treball previ dut a terme amb el Pla Comarcal 
2009-2012 i el coneixement tècnics dels professionals de la comarca ens ha de servir per 
poder tenir més clar quines són les accions susceptibles de ser modificades, que podem 
deixar de fer o què hem de millorar i que és el que podem continuar fent. Per tant, aquest 
diagnòstic ens facilita concretar els eixos generals a desenvolupar en els plans d’actuació 
2013, 2014, 2015 i 2016. 
 
El Vallès Oriental: context econòmic i social 
 
Dins del conjunt metropolità de Barcelona, el Vallès Oriental és la comarca més extensa 
de l’àmbit amb 851,9 Km.

2
. Cal destacar, però, que la dinàmica registrada en els darrers 

anys és de creixement considerable de la seva població, esdevenint així una de les 
comarques més dinàmiques des d’un punt de vista demogràfic. Tot i així, els primers anys 
de la dècada del dos mil han estat anys de major creixement (per exemple, entre els anys 
2005 i 2008, previs a l’anterior Pla Comarcal), la comarca va registrar un increment absolut 
de 25.146 persones, en un context de creixement molt més intens que la població del 
conjunt de l’àmbit metropolità. Entre els anys 2009-2012, el creixement de la comarca ha 
estat de 8.571 persones, pràcticament un terç menys, però que encara suposa un 
creixement superior que a altres comarques metropolitanes. 
 

                                                
2 D’una forma més concreta, les línies de treball que es plantegen des del Consell Comarcal es veuen reflectides en el 

Programa d’Actuació Comarcal per al període 2012-2016, un document elaborat amb les propostes dels municipis de la 
comarca que vol reflectir el compromís de la institució amb l’atenció a les persones, el desenvolupament socioeconòmic 
i la preservació del medi ambient com a línies estratègiques prioritàries de treball en els propers anys. I en tots aquests 
àmbits, el suport als professionals que treballen als ajuntaments és cabdal. 
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Pel que fa a l’activitat econòmica, el Vallès Oriental suposa pràcticament el 5% del PIB 
català  i destaca l’important pes del sector serveis (representa més de la meitat del PIB 
comarcal total) i la indústria, que representa vora el 35% del PIB comarcal total.  
 
Evolució demogràfica 
 
Amb 402.632 habitants l’any 2012, el Vallès Oriental aplega el 5,25% de la població 
catalana, i és la cinquena comarca pel que fa al nombre d’habitants, darrera del 
Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, i el Maresme. La densitat de població 
és situa en 454,14 hab/Km

2
,  gairebé 11 hab/Km

2 
més que el que es registrava l’any 2007. 

Des dels anys noranta la comarca del Vallès Oriental ha anat creixent a un ritme destacat. 
 

Comarques més poblades de Catalunya l'any 2012 

   

 

Població 
2012 

% de població 
respecte al total de 
Catalunya 

Barcelonès 2.254.052 29,77% 

Vallès Occidental 898.173 11,86% 

Baix Llobregat 806.799 10,66% 

Maresme 436.487 5,77% 

Vallès Oriental 402.632 5,32% 

Tarragonès 251.282 3,32% 

Catalunya 7.570.908 100,00% 

Font de les dades: Idescat i elaboració 
pròpia 

     

Evolució de la població del Vallès Oriental per sexe des del 2009 fins el 2012 

       

  2009 2010 2011 2012 

Increment 
absolut 
2009-2012 

Increment 
relatiu 2009-
2012 

Homes 199.057 199.725 201.032 202.016 2.959 1,49% 

Dones 195.004 196.966 198.868 200.616 5.612 2,88% 

Total 394.061 396.691 399.900 402.632 8.571 2,18% 

Font de les dades: Observatori de desenvolupament local del Vallès Oriental 
  

L’estructura demogràfica del Vallès Oriental presenta un perfil força més rejovenit que 
la resta de l’àmbit metropolità, i per això, els principals indicadors d’estructura 
d’aquesta població són actualment més favorables a la comarca, tal i com es 
reflecteix a la taula següent: 
 
Indicadors d’estructura de la població. Vallès Oriental-RMB. 2012 

    

  

Vallès Oriental RMB 

Índex envelliment 

homes 64,09% 85,02% 

dones 87,18% 126,69% 

total 75,27% 105,22% 

Índex 
sobreenvelliment 

homes 44,51% 46,06% 

dones 53,32% 55,23% 
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total 49,45% 51,41% 

Índex dependència 
juvenil 

homes 28,05% 25,05% 

dones 27,50% 23,75% 

total 27,78% 24,40% 

Índex de recanvi de la 
població en edats 
actives 

homes 98,84% 110,73% 

dones 109,13% 132,78% 

total 103,75% 121,35% 

Font: Idescat i elaboració pròpia 

   

 Si analitzem la piràmide d’edats que trobem a continuació, veiem que el principal 
volum de població el trobem en el grup d’entre els 30 i 44 anys (especialment entre 
els 30 i 35 anys). Val a dir que destaca el creixement de la base de la piràmide 
(població entre els 0 i 10 anys), tot i que en els darrers 4 anys s’ha registrat una 
frenada important en el creixement d’aquesta població . Aquesta recuperació de la 
natalitat s’ha vist afavorida pel fet que en els últims anys han començat a néixer els 
fills de la generació coneguda com el baby boom, així com l’arribada de persones 
immigrants, fenomen que ha anat adquirint força en els últims anys, i que ha estat 
protagonitzat, principalment, per persones joves en edats reproductives. 
 
Piràmide d’edats. Vallès Oriental any 2012 

 
                     
Font de les dades: IDESCAT i elaboració pròpia 
 
Les perspectives d’evolució futura de la població posen de manifest que en els 
propers anys es mantindrà la tendència de creixement de la població comarcal, tot i 
que a un ritme menys accelerat que els darrers anys. De fet, les projeccions de 
població per al 2030 fetes per l’ Institut d’Estadística de Catalunya confirmen no 
només el manteniment d’una població en edat activa més jove a la comarca que la 
resta metropolitana, sinó també un índex de recanvi molt més favorable.  
 
De fet, des d’un punt de vista estratègic, podem dir que un dels principals recursos 
amb els que compta la comarca és el volum de la població activa i l’important volum 
de joves, que com ja hem dit, sembla ser que encara s’incrementarà en els propers 
anys. Caldrà, però, treballar per elevar els nivells d’instrucció d’aquesta població, 
ja que ara mateix és una de les nostres debilitats. 
 
Aspectes econòmics concrets 
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El Vallès Oriental es troba immers en un procés de creixent integració dins l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona i resulta afectat pels fenòmens metropolitans comuns a tot 
aquest àmbit. Al mateix temps, es tracta d’una comarca amb unes peculiaritats 
pròpies com a resultat de la seva evolució econòmica particular. Aquests són els 
factors que configuren l’actual estructura socioeconòmica de la comarca i que 
determinaran al mateix temps quina serà la seva possible evolució en el futur.  
 
La comarca ha viscut en els últims anys una evolució positiva des del punt de vista 
econòmic. Concretament, les darrers dades del PIB per comarques indiquen que el 
sector amb més pes econòmic en el conjunt del PIB vallesà és, com dèiem, el sector 
serveis amb un 54,7%, molt per sota del cas de Catalunya que es situava en el 
70,4%. En canvi, a la comarca hi ha un major predomini del sector industrial, que 
suposa el  35,4%, mentre que al conjunt català aquest sector es situava en un 20,1%. 
L’agricultura mostra un pes més elevat a Catalunya que a la comarca, tot i que el seu 
paper és el més testimonial en les dades.  
 
L’inici de la crisi econòmica l’any 2008 ha provocat el mal comportament de les dades 
referents al mercat de treball. En concret, les dades d’atur han registrat forts 
increments generalitzats a tota la comarca i per tots els grups d’edat. En el període 
2009-2012 tots els municipis del Vallès Oriental han obtingut resultats negatius en 
l’àmbit del mercat de treball.  
  
Pel que fa a l’atur, si analitzem l’any 2012 en el seu conjunt, veiem que respecte al 
2009 l’increment de l’atur ha estat substancial, de més del 20%: així s’ha passat de 
30.198 persones a l’atur  a  37.074 persones aturades l’any 2012 (augment de 6.875 
persones).  
 
L’increment de l’atur en aquests darrers anys de crisi ha estat, malauradament, molt 
important, centrant-se d’una manera especial en el col·lectiu de joves, amb la qual 
cosa les seves possibilitats d’emancipació es van veient cada cop més limitades. De 
fet, de les 37.074 persones registrades a l’atur l’any 2012 pràcticament el 19% són 
joves menors de 20 anys. L’atur entre joves de 20 a 34 anys suposa més del 25% de 
l’atur total que es registra entre la població de la comarca.  
 
 
Atur registrat per edats i taxa d’atur. Any 2012 
 

 

Atur registrat  Taxa atur  

  Homes  Dones Total  Homes  Dones Total  

Menors de 20 anys 
397 297 694 19.07% 17.34% 18.32% 

De 20 a 24 anys 
1.187 917 2.104 14.92% 12.62% 13.81% 

De 25 a 29 anys 
1.637 1.603 3.239 13.34% 14.82% 14.05% 

De 30 a 34 anys 
2.401 2.343 4.744 14.05% 15.99% 14.95% 

De 35 a 39 anys 
2.788 2.787 5.575 14.96% 17.18% 15.98% 

De 40 a 44 anys 
2.592 2.539 5.131 15.27% 18.25% 16.62% 

De 45 a 49 anys 
2.346 2.207 4.553 16.56% 19.22% 17.74% 

De 50 a 54 anys 
2.028 2.396 4.424 17.71% 23.05% 20.21% 

De 55 a 59 anys 
1.955 2.245 4.200 21.05% 32.62% 25.96% 

Majors de 59 anys 
1.135 1.275 2.410 26.56% 42.28% 33.24% 

TOTAL 
18.466 18.608 37.074 16.23% 19.48% 17.72% 

Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya i elaboració pròpia 
 
Per sexes, cal dir que les diferències d’atur entre homes i dones es van reduint, de fet 
la crisi ha provocat que tots dos sexes incrementin l’atur però aquest augment s’ha 
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incrementat amb més força entre els homes, que partien d’uns nivells d’atur més 
baixos. Entre els més joves, l’atur masculí supera el femení, fet poc habitual. De fet, 
tal com indiquen les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa (corresponent al 
primer trimestre de 2013), es destaca com, al conjunt del país, s’ha registrat un 
increment considerable de la taxa d'atur, que entre els joves de 16 a 29 anys s’ha 
situat en  el 39,9% (un 1,5% més que el trimestre anterior i un 3,9% més que fa un 
any). L’informe de l’Observatori Català de la Joventut analitza com afecta la crisi en 
els joves i l’evolució de l’ocupació i l’atur, la formació de la gent jove i la taxa 
d’emancipació des de 2007 fins al primer trimestre de 2013. En l’àmbit d’ocupació, 
l’anàlisi de les dades indiquen que la immensa majoria de joves que treballen ho fan 
en el sector serveis (un 78% si no tenim en compte el sector agrari) i que un 40% dels 
joves contractats tenen un contracte temporal.  
 
 
Pel que fa a la contractació, la xifra de contractes registrats en els darrers anys també 
ha anat variant de forma significativa.  Així, el total de contractes registrats l’any 2012 
s’ha situat en 93.609 contractes, per sota dels  96.368 contractes registrats l’any 2011 
( 2.759 contractes menys).  
 
Pel que fa a la contractació per grups d’edat, veiem com són les persones més joves 
(menors de 20 anys i de 20 a 24 anys) els que pateixen una major temporalitat.  Cal 
dir que, d’entre els contractes temporals, són els més nombrosos els de durada 
indeterminada i els de durada inferior a un mes. 
 
 

 
  
Font de les dades: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i 
elaboració pròpia 
 
De fet doncs, la situació recent del mercat de treball tant a Catalunya com a la 
comarca indica que els nois joves, menors de 20 anys tenen més problemes per 
entrar en el mercat de treball, fins i tot més que les noies (que sovint tenen més 
tendència a allargar el període formatiu) i que la població adulta masculina, d’entre 30 
i 50 anys.  El fet de tenir nivells formatius més baixos és un agreujant més de cara a 
la seva entrada al mercat de treball.  
 
Entre els joves existeix també una major taxa de temporalitat en les contractacions. 
Tenint en compte que els contractes temporals que més es signen són els de durada 
indeterminada i els de durada inferior a 1 mes, no es estrany el fet que la rotació en la 
contractació també sigui molt més elevada en els joves, és a dir, que un mateix jove 
pugui tenir dues o més possibilitats que una persona adulta de disposar d’un 
contracte temporal dins del mateix any. 
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Contractació per edats i tipus de contracte. Vallès Oriental 2012 

Tipus de Contracte 
menys de 
20 anys 

de 20 a 24 
anys 

de 25 a 29 
anys 

de 30 a 44 
anys >45 anys Total 

Ordinari temps 
indefinit 112 469 739 2.698 1.333 5.351 

Foment de la 
contractació indefinida 8 94 131 39 107 379 

Indefinit minusvàlids 0 4 2 16 17 39 

Convertits en 
indefinits 69 541 685 1.857 689 3.841 

INDEFINITS 189 1.108 1.557 4.610 2.146 9.610 

Obra o servei 963 5.074 4.918 14.825 5.651 31.431 

Eventuals 
circumstàncies 
producció 1.551 7.960 7.640 16.796 5.625 39.572 

Interinitat 313 1.922 2.063 5.420 2.221 11.939 

Temporals bonificats 
minusvàlids 1 6 7 19 18 51 

Inserció 0 0 0 2 0 2 

Relleu 0 16 35 77 35 163 

Jubilació parcial 0 0 0 0 291 291 

Substitució jubilació 
64 anys 0 2 2 5 0 9 

Pràctiques 22 106 61 40 2 231 

Formació 75 70 26 9 5 185 

Altres 3 3 13 48 58 125 

TEMPORALS 2.928 15.159 14.765 37.241 13.906 83.999 

TOTAL 3.117 16.267 16.322 41.851 16.052 93.609 

Font de les dades: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i elaboració 
pròpia 
 
 
Equilibri territorial i cohesió social de la població 
 
Pel que fa a l'estructura de la població, el Vallès Oriental és una comarca amb una 
proporció de joves superior a la mitja de Catalunya i també de l'àmbit metropolità.  
                        
Tot i que segons les estimacions i projeccions de població de l'Institut d'Estadística de 
Catalunya, en els propers anys, el creixement proporcional de la població juvenil a la 
comarca serà més negatiu que a escala nacional, la proporció de joves continuarà 
tenint un pes superior. L’estructura actual de la comarca també té un pes determinant 
en aquest fet. 
 
Projecció de la població entre 15 i 29 anys al Vallès Oriental, Àmbit metropolità i 
Catalunya. Anys  2016-2021 

 
2016 2021 

 
Pobl. Total % resp. Pobl. Total Pobl. Total % resp. Pobl. Total 

Vallès Oriental 65.164 15,30% 70.515 15,78% 

Àmbit Metropolità 750.881 14,67% 793.178 15,17% 

Catalunya 1.160.919 14,94% 1.227.837 15,34% 

Font de les dades: Idescat i elaboració pròpia 
 

                   Evolució de la població jove al Vallès Oriental 

Homes 
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Edat 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

De 15 a 19 anys 9625 9896 9919 9886 9926 10118 

De 20 a 24 anys 11542 11394 11247 10663 10367 10233 

De 25 a 29 anys 16969 16720 15825 14547 13495 12393 

Dones 
      

Edat 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

De 15 a 19 anys 8.803 9.060 9.199 9.271 9.261 9.245 

De 20 a 24 anys 11.051 10.670 10.589 10.319 9.940 9.645 

De 25 a 29 anys 15.579 15.261 14.452 13.564 12.919 12.284 

Total 
      

Edat 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

De 15 a 19 anys 18.428 18.956 19.118 19.157 19.187 19.363 

De 20 a 24 anys 22.593 22.064 21.836 20.982 20.307 19.878 

De 25 a 29 anys 32.548 31.981 30.277 28.111 26.414 24.677 

Font de les dades: Idescat 
La comarca del Vallès Oriental va registrar, fins als primers anys de la dècada del 
2000, un creixement moderat però constant de la població en edat jove (hem pres 
com a referència la franja d’anys entre els 15-29 anys). A partir, sobretot, de la 
primera meitat de la dècada aquest creixement es perd. En els darrers anys, tendeix a 
créixer la població jove “més jove”, de 15 a 19 anys. Els joves de 25 a 29 anys són els 
que han registrat un decreixement més accelerat, i ha estat força més moderat en el 
cas dels joves de 20 a 24 anys.  
Pel que fa a la població jove immigrant, la proporció d’aquesta sobre la població 
total és lleugerament inferior a la de Catalunya. Segons el Padró d’Habitants 2012, 
8.311 infants i joves de la comarca (menors de 16 anys) són d’origen estranger, i 
suposen el 12% de la població total d’aquesta franja d’edat. De fet, la població total de 
la comarca d’origen estranger suma 43.224 i suposa un 11% respecte la població 
total. Amb les dades de l’any 2011, disponibles per sexe i totes les edats, podem 
veure com entre els joves de 15 a 29 anys la proporció de joves amb nacionalitat 
estrangera és superior, pràcticament 1 de cada 5 joves és estranger. 
 Població de 15 a 29 anys segons nacionalitat i pes respecte la població jove 
total 

 
        Nacionalitat     

 

Espanyola Resta UE 
Resta 
d'Europa 

Àfrica 
Amèrica del 
Nord 

Amèrica del 
Sud 

Àsia i 
Oceania 

Total 

Pobl. Total 2011 53.612 1.767 414 5.074 445 4.114 482 65.908 

% pobl. Jove 81,34% 2,68% 0,63% 7,70% 0,68% 6,24% 0,73% 100,00% 

Font: Idescat i elaboració pròpia 
 
Les dades de la població estrangera  a la comarca, i en concret les de la població 
jove, han de ser interpretades des d’una doble perspectiva: d’una banda, constatar un 
pes important dels joves estrangers a la comarca (pràcticament el 20%) i de l’altre, 
comprovar que aquesta és una realitat relativament recent: l’augment de joves de 
nacionalitat estrangera que han arribat a la comarca ha augmentat en força en els 
darrers 10-12 anys, tot això en un context d’augment de la població total de la 
comarca, però sobretot en les edats adultes. 
 
 



39 

 
 
 
 
 
Font de les dades: Idescat i elaboració pròpia 
 
Finalment, pel que fa a l’estat civil de la població jove, ens hem de remetre a les 
dades de l’enquesta demogràfica 2007 per tenir una aproximació més actualitzada a 
la relació entre població i estat civil. Així, segons les principals dades que es 
desprenen d’aquesta, comprovem que l’any 2007 a la comarca predominava el 
conjunt de persones casades (46% del total) i d’estat civil solter (43% del total). Les 
persones vídues sumaven el 4% de la població i els divorciats i divorciades el 5%. Per 
sexes no es detecten grans diferències entre homes i dones, tot i que el percentatge 
de solters i casats és lleugerament més elevat entre els homes  (23% i 24% 
respectivament; entre les dones els percentatges registrats són de del 21% pel que fa 
a les dones solteres i un 22% de casades). La resta, població vídua o divorciada,  el 
predomini, tot i que lleuger, és femení. 

 
 
Si comparem aquestes dades amb les del cens de l’any 2001 (el darrer disponible), 
observem com entre l’any 2001 i l’any 2007 s’ha registrat un increment del nombre de 
persones solteres (per una generalització d’unions via parella de fet o sense la 
formalització del matrimoni) així com un creixement del percentatge de persones que 
han viscut com a mínim amb una parella (pel creixement de divorcis i separacions així 
com per una major proporció de persones vídues, principalment dones).  
 
Taula 2. Indicadors d'estructura de la població. Estat civil. Anys 2001-2007 
 
 

  

Cens 
2001 

 
Enquesta  
Demogràfica 
2007 

HOMES 
Solters    46%           45% 

Casats    49%           47% 

         
 

  

 

     

         

         

         

         

         

         

         

         

                           

Taula 4. Població segons estat civil i sexe al Vallès Oriental. Enquesta demogràfica 2007* 

     
  HOMES DONES TOTAL 

 Solters/eres 86.100 80.400 166.500 

 Casats/ades 90.800 84.700 175.400 

 Vidus/ues 5.700 10.900 16.600 

 Divorciats/ades, Separats/ades 8.900 12.200 21.100 

  
Font: Idescat i elaboració pròpia 
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Vidus 2% 4% 

alguna vegada casat 3% 4% 

Total 100% 100% 

DONES 

Solteres 39% 43% 

Casades 49% 45% 

Vídues 8% 6% 

alguna vegada casada 4% 6% 

Total 100% 100% 

Font. Idescat 
 
També pel que fa a l'evolució en el nombre de naixements, podem dir que d’entre els  
nascuts vius durant el 2011 al Vallès Oriental, el 30% eren de mares entre 16 i 29 
anys. Aquest percentatge, l’any 2007 era d’un 35%. En el cas de Catalunya es 
mantenen uns percentatges molt similars que als registrats a la nostra comarca. Pel 
que fa a l’edat mitjana de les dones al tenir el primer fill a Catalunya l’any 2011 s’ha 
situat en els  en 31,31 anys. L’any 2007 era 30,84, que tot i ser força similar a l’actual 
reflexa la tendència al retard de la maternitat. Pensem que per exemple, a meitats 
dels anys noranta la mitjana era de 28,49 anys

3
.  

 
Pel que fa a l'emancipació, cal dir que aproximadament  el 45% de persones entre 
els 20 i els 34 anys de la nostra comarca, segons les dades de l’any 2001, viu a la llar 
d’origen. Al total de Catalunya aquest percentatge és gairebé el 50%. Per tant, podem 
dir que tradicionalment, els joves del Vallès Oriental s’emancipaven abans, fet que pot 
ser causat a què es deixen abans els estudis per incorporar-se al mercat laboral. Tot i 
això, hem d’estar atents a les dades que es publiquin del darrer cens (corresponents 
a l’ any 2011), segurament aquesta tendència haurà canviat, endarrerint-se en força 
l’edat d’emancipació, tant a Catalunya com  a la comarca. 

Població de 20 a 34 anys segons si està emancipada. Any 2001 

     

 

Emancipats 
Viu a la llar 
d'origen 

 

Viu amb 
cònjuge 

Altres 
situacions 

Total 

Alt Penedès 7.549 2.822 10.371 9.646 

Baix Llobregat 78.480 22.439 100.919 88.599 

Barcelonès 145.443 89.326 234.769 264.429 

Garraf 10.563 4.427 14.990 11.467 

Maresme 33.131 12.517 45.648 43.318 

Vallès Occidental 79.945 23.056 103.001 88.849 

Vallès Oriental 35.165 11.335 46.500 39.123 

Àmbit metropolità 390.276 165.922 556.198 545.431 

Catalunya 545.917 235.505 781.422 777.337 

Font de les dades: Idescat i elaboració pròpia 
   

Cal afegir, com s’indica a l’Informe elaborat per l’Observatori de la Joventut,
4
 el 

context de crisi  dificulta amb força l’evolució de la taxa d’emancipació a Catalunya, 
així les dades corresponents al primer trimestre de l’any 2013 indiquen que la baixada 
de la taxa d’emancipació dels joves de 16 a 29 anys a Catalunya ha arribat fins el 
26,5%, una xifra similar a la de 2004 i molt per sota del moment de major expansió 
quan la taxa es va situar en un 33,7%. 
 

                                                
3
 Font de les dades : Idescat. 

4
 Observatori Català de la Joventut (2012): Situació laboral de les persones joves a Catalunya, 1r trimestre de 2012 
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Educació i cultura 
 

 Nivell d’instrucció 
 
En els darrers anys, s’ha produït un increment notable dels nivell d’instrucció de la 
població potencialment activa (15-64 anys), tant a la comarca del Vallès Oriental, com 
al conjunt de les nostres societats. La principal causa d’aquesta evolució és la 
substitució de les generacions nascudes als anys vint, amb uns nivells d’instrucció 
molt baixos, per generacions nascudes als anys setanta i vuitanta, que s’han 
beneficiat de la generalització de l’ensenyament reglat i obligatori. Malgrat tot, però, 
les darreres dades oficials existents, que es remeten encara al cens 2001 palesen 
com entre la població de la nostra comarca i especialment entre els joves, encara es 
manté el pes predominant dels nivells d’instrucció primaris i els qui han cursat estudis 
de formació professional de primer grau, que els ha donat el grau d’aprenents. Val a 
dir també que l’augment de la població comarcal influeix en l’augment de joves sense 
estudis o amb els estudis primaris i prou, especialment a partir dels 20 anys. Si mirem 
la proporció de joves amb nivells d’estudis primaris, post obligatoris o secundaris i 
universitaris, comparant-ho amb altres comarques de l’àmbit metropolità i del conjunt 
del país, veiem com la comarca es manté per sota els diversos àmbits quan ens 
referim a estudis universitaris. Aquesta diferència negativa per a la comarca també és 
manté en el cas dels estudis secundaris, i la situació només és similar pel que fa al 
percentatge de joves amb estudis bàsics 
 
Les taxes d’escolarització dels joves de la comarca es situaven l’any 2009 en el 84% 
en el cas dels joves de 16 anys i en el 72% en el cas dels joves de 17 anys. Això vol 
dir que només en un any la taxa d’escolarització es redueix en 12 punts percentuals,  
això vol dir una pèrdua important d’alumnat en el pas de secundària obligatòria cap 
estudis superiors. Amb les dades de l’any 2011, aquesta xifra ha variat força: 
l’escolarització dels joves de 16 anys es situava en el 83% i en el cas del joves de 17 
anys en el 74%, això vol dir una reducció de 6 punts percentuals, per tant en els 
darrers 3 anys s’ha reduït a la meitat la pèrdua d’escolarització en el pas dels joves 
cap a la formació secundària no obligatòria. 
 
D’altra banda, en els darrers temps es constata que el fet que actualment el mercat 
laboral no generi ocupació fa que els joves optin per seguir estudiant, com una 
alternativa per evitar estar aturats i també com una estratègia per a que a mitjà o llarg 
termini es puguin posicionar millor en el mercat laboral. Les dades corresponents al 
tercer trimestre de 2012 derivades de l’Enquesta de Població Activa, s’ha registrat un 
augment del 8,4% de joves de 16 a 29 anys que cursen estudis respecte el tercer 
trimestre de 2008. 
 
 

 Coneixement del català 
 
Pel que fa a les dades de coneixement del català, les estadístiques palesen com cada 
cop és més generalitzat entre els joves el coneixement de la llengua, malgrat que 
aquest coneixement no vagi acompanyat per un augment considerable del seu ús. 
Les dades indiquen que augmenta la comprensió del català. El Vallès Oriental, 
s’inclou dins del grup de trenta-una comarques catalanes on es registren nivells que 
superen el 95 per cent en aquest àmbit. 
 
La generalització de l’ensenyament reglat en les dues llengües oficials fa que 
augmenti el nombre de persones i especialment joves que escriuen en aquesta 
llengua i que en fan ús en l’àmbit educatiu.  
 
Breu resum de la comarca del Vallès Oriental. 
 
Dins del conjunt metropolità de Barcelona, el Vallès Oriental és la comarca més 
extensa, amb 851,9 Km

2
. Entre els anys 2009-2012, el creixement de la comarca ha 
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estat de 8.571 persones, pràcticament un terç menys, però que encara suposa un 
creixement superior respecte altres comarques metropolitanes. 
 
L’estructura demogràfica del Vallès Oriental presenta un perfil més rejovenit que la 
resta de l’àmbit metropolità, i per això els indicadors d’estructura d’aquesta població 
són actualment més favorables a la comarca. 
               
Pel que fa a l'evolució en el nombre de naixements, podem dir que dels  nascuts vius 
durant el 2011 al Vallès Oriental, el 30% eren de mares entre 16 i 29 anys. Aquest 
percentatge, l’any 2007 era d’un 35%. 
 
El saldo migratori ha estat sempre en constant creixement a la comarca, des 
d'inicis dels anys noranta, i especialment a finals d'aquesta dècada, augmentant 
significativament el nombre d’immigrants estrangers. 
 
Pel que fa a la població jove immigrant de la comarca, la proporció sobre la 
població total és lleugerament inferior a la de Catalunya.  
 
Pel que fa a l’activitat econòmica, el Vallès Oriental suposa pràcticament el 5% del 
PIB català  i destaca l’important pes del sector serveis (representa més de la meitat 
del PIB comarcal total) i la indústria, que representa vora el 35% del PIB comarcal 
total.  
 
La creixent població activa (bàsicament provinent de les migracions internes i 
estrangeres) del Vallès Oriental implica dificultats a l’hora de generar els llocs de 
treball suficients per cobrir-la. 
 
El context de crisi actual ha provocat que tots dos sexes incrementin l’atur però 
aquest augment s’ha incrementat en més força entre els homes, que partien 
d’uns nivells d’atur més baixos. L’augment de l’atur s’ha centrat d’ d’una 
manera especial en el col·lectiu de joves, amb la qual cosa les seves 
possibilitats d’emancipació es van veient cada cop més limitades. Així, el total de 
contractes registrats l’any 2012 s’ha situat en 93.609 contractes, per sota dels  96.368 
contractes registrats l’any 2011 ( 2.759 contractes menys).  
 
La situació del col·lectiu dels joves en el mercat de treball mostra un endarreriment 
en la incorporació a l’activitat. Aquest fet s’associa principalment a la 
prolongació dels estudis davant l’escassa perspectiva de feina i a la major 
dependència familiar, tant entre els que estudien com els que, sense estudis i feina, 
no tenen gaires més opcions que restar a casa. 
 
La dinàmica recent del mercat de treball vallesà indica que els homes menors de 20 
anys tenen actualment, més problemes per entrar en el mercat de treball  respecte les 
dones joves. També cal destacar que entre els joves existeix una major taxa de 
temporalitat en les contractacions i tenint en compte que els contractes temporals que 
més es signen són els de durada indeterminada i els de durada inferior a 1 mes, no 
es estrany el fet que la rotació en la contractació també sigui molt més elevada en els 
joves, és a dir, que un mateix jove pugui tenir dues o més possibilitats que una 
persona adulta de disposar d’un contracte temporal dins del mateix any.  
 
 
Les diferències entre els darrers censos de població indiquen que hi ha un 
increment notable dels nivell d’instrucció de la població de la comarca entre 15 i 
64 anys, però es manté el predomini dels nivells d’instrucció primaris entre els 
joves respecte de Catalunya. 
 
Creix el coneixement del català entre els joves de la comarca però, en canvi, no 
en fa l’ús. 
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Els joves de la comarca deixen abans la llar d’origen; el 41,06% viu amb el 
cònjuge o parella davant el 35,02% del conjunt de Catalunya. 
 

 

4.1  ANÁLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT AL TERRITORI 

 
 
En aquest apartat intentem fer una descripció de les principals actuacions que es 
duen a terme als municipis de la comarca, algunes d’elles coordinades des del 
Consell Comarcal i d’altres no. 
 
Aquest anàlisi ens ha de servir per contextualitzar quines són les principals línies de 
treball que, en l’àmbit de joventut, s’estan duent a terme tant als municipis del Vallès 
Oriental com al Consell Comarcal. 
 
La realitat actual de la comarca, d’acord al context econòmic descrit en l’apartat 
anterior, indica que el context de crisi actual, malauradament, iguala a joves i adults 
en temporalitat, però és evident que la població jove pateix una major vulnerabilitat i 
precarització, per manca d’oportunitats laborals, per les dificultats que té en 
emancipar-se; per tant, les perspectives de futur a curt i mitjà termini són 
especialment complicades per als joves. I en una comarca com la nostra, on 
demogràficament el pes de la població jove i adulta jove és important i superior a 
altres comarques metropolitanes les polítiques de joventut són més que necessàries. 

 
En aquest sentit, l’anàlisi de les actuacions que s’estan fent avui cal fer-lo des del 
punt de vista del què és necessari millorar i perquè ens cal treballar en aquests 
àmbits concrets: 

  
4.1.1 OCUPACIÓ, EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

 
L’atur entre joves de 20 a 34 anys suposa més del 25% de l’atur total que es registra 
entre la població de la comarca. D’aquesta manera es constata que els increments de 
l’atur en els darrers anys s’ha centrat d’una manera especial en el col·lectiu de joves, 
amb la qual cosa les seves possibilitats d’emancipació es van veient cada cop més 
limitades. Alhora, en anys anteriors es constatava que, des dels ajuntaments i entitats 
locals els serveis que s’ofereixen eren massa generalistes, ja que no s’adaptaven a 
les necessitats específiques dels joves. Tot i que en molts casos des de les àrees de 
joventut i des de diversos àmbits es demana un esforç per adaptar-los a les 
necessitats dels joves, això no sempre ha estat possible. 
 
D’altra banda i vinculat amb temes més específics d’educació, es evident que si 
mirem la proporció de joves amb nivells d’estudis primaris, post obligatoris o 
secundaris i universitaris, i els comparem amb altres comarques de l’àmbit metropolità 
i del conjunt del país, veiem com la comarca es manté per sota en els diversos àmbits 
quan ens referim a estudis universitaris. Aquesta diferència negativa per a la comarca 
també és manté en el cas dels estudis secundaris, i la situació només és similar pel 
que fa al percentatge de joves amb estudis bàsics.  
 
Al quadre que segueix presentem la relació dels projectes concrets que es duen a 
terme al territori, i dels quals la seva continuïtat és necessària per tal de poder 
treballar aquest àmbit.  
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ACCIONS ESPECÍFIQUES DE JOVENTUT VINCULADES A OCUPACIÓ, EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

 
PROJECTE 

 
QUÈ ES TREBALLA 

 
OBJECTIUS 

 
AGENTS IMPLICATS 

 
VALORACIÓ 

OFICINA JOVE 
DEL VALLÈS 
ORIENTAL 

 
En l’àmbit laboral, des de l’Oficina Jove es 
duen a terme els següents serveis:: 

 
*Servei Laboral 
*Servei de Mobilitat Internacional  
*Servei d’assessorament laboral als 
municipis    

- Atendre de manera personalitzada les 
consultes sobre orientació i assessorament 
laboral dels joves. 
- Donar a conèixer el servei en els diferents 
espais de reunió dels joves, tant formals com 
informals, mitjançant l’organització de tallers i 
altres activitats. 
- Dur a terme reunions amb el personal tècnic i 
els agents socials del municipi signant: tècnics 
de joventut, de promoció econòmica i 
educadors socials.  
-Desenvolupar tasques de gestió del servei, 
com ara: difondre les ofertes laborals 
existents, tramitar les demandes dels joves, 
etc. 
- Coordinar les seves funcions amb l’equip 
tècnic de l’Oficina Jove del Vallès Oriental. 

 

 
Tots els ajuntaments de la comarca.  
 
Hi ha 6 municipis que participen, a més, 
del servei d’assessorament municipal, 
com antena descentralitzada del Servei 
Laboral. Els municipis són els següents: 
 
L’Ametlla del Vallès,  Bigues i Riells,  
Canovelles, Lliçà de Vall,  Sant Esteve de 
Palautordera i Santa Eulàlia de Ronçana.  
 

 
Molt positiva. 
Durant el 2012, s’han atès un 
total de 883 consultes i s’han 
fet xerrades i tallers que han 
atès a 2.265 joves de tota la 
comarca 

XARXA TETVO 
(TRANSICIÓ 
ESCOLA 
TREBALL AL 
VALLÈS 
ORIENTAL) 

 El treball de la xarxa s’estructura al voltant 
dels quatre elements principals que 
configuren la transició: la informació, 
l’orientació, la formació i la inserció. 
Tot plegat orientat a la millora dels 
diferents aspectes que faciliten 
la transició de les persones joves entre 
la formació i la inserció laboral i social  
 
Amb la  xarxa es potencia:  
- la creació d’un espai d’intercanvi i reflexió 
per a la millora de la pràctica professional 
dels participants de la xarxa.  
- el foment del treball transversal i la 
cooperació intermunicipal que permeti la 
participació dels joves, els agents i les 
institucions del món social, econòmic, 
formatiu i polític. 

 
 

- La Guia d’ensenyaments post obligatoris del 
Vallès Oriental que recull l’oferta dels diferents 
ensenyaments post obligatoris que s’imparteixen 
a la comarca i facilita la presa de decisions dels 
joves. Aquesta guia s’actualitza cada curs 
escolar. 
- El cercador de la guia d’ensenyaments post 
obligatoris que ofereix un canal de comunicació 
més proper als joves amb informació 
constantment actualitzada i una recerca 
personalitzada. 
- Fira Guia’t: Fira adreçada a alumnes de 4t 
d'ESO, als alumnes de batxillerat que 
abandonen els estudis i altres joves que volen 
orientar la seva formació i inserció laboral. La 
visita a la Fira també serveix per conèixer quina 
és l’oferta dels municipis amb relació a les 
diverses d’opcions formatives, quins són els 
recursos disponibles per treballar amb aquells 
alumnes que tenen més dificultats per cursar 
l’ensenyament secundari obligatori, etc.  

Els Ajuntaments següents: Bigues i 
Riells, Canovelles, Cardedeu, Granollers, 
La Garriga, La Roca del Vallès, La 
Llagosta, Les Franqueses del Vallès, 
Lliçà d’Amunt,  Lliçà de Vall, Llinars 
del Vallès, Martorelles, Montmeló, 
Montseny, Parets del Vallès, Sant Feliu 
de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana i 
Santa Maria de Palautordera; La 
Mancomunitat de la Vall del Tenes  
El Consell Comarcal del Vallès Oriental 
(àrees d’Educació, Joventut i Promoció 
Econòmica) 
Es Agents socials de la comarca, 
Comissions Obreres - CCOO - i la Unió 
General  de Treballadors - UGT -. 
També es compta amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona 

 
 

Valoració Fira Guia’t: 
Positiva, tant pels centres 
participants, com pels 
professionals que hi 
participen com a orientadors i 
guies dels grups de joves. 
Per part dels usuaris (joves, 
alumnes d’IES, famílies) 
també es valora de forma 
positiva la fira, malgrat les 
millores que calgui fer (temes 
organitzatius, distribució de 
tasques, etc.) 
La resta del treball en Xarxa 
cal enfortir-lo, duent a terme 
activitats més enllà de la Fira. 
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MOBILITAT 
INTERNACIONAL 

Assessoria en temes de mobilitat juvenil i 
cooperació internacional, i es coordina i 
desenvolupa a través del Servei Comarcal 
de Joventut i l’Oficina Jove del Vallès 
Oriental. El servei ofereix capacitació i 
recolzament als professionals de joventut 
en temes de mobilitat internacional. 

- Servei d’assessorament on-line als 
professionals de Joventut del Vallès Oriental. 
Aquest servei inclou l’atenció individualitzada 
davant dubtes i la tramesa mensual d’ofertes, 
notícies d’interès i fitxes d’àmbit laboral. 
- Formació presencial adreçada a 
professionals de joventut, professionals de 
l’àmbit de promoció econòmica, líders 
d’entitats juvenils i, si s’escau, directament a 
joves de la comarca. Són formacions basades 
en una metodologia de participació activa i 
recerca grupal. 

 

Tots els ajuntaments de la comarca.  
Oficina Jove del Vallès Oriental 
Servei Comarcal de Joventut 

Molt positiva. 
Durant l’any 2012, les 
formacions presencials han 
tingut la participació d’un total 
d’una trentena de 
professionals (joventut i 
promoció econòmica). 
 
El material on-line a arribat a 
tots els professionals de la 
comarca i aproximadament 
cada mes s’han atès una 
mitjana de 2-3 consultes 
individualitzades 

ENFEIN@’T 

Recurs destinat a joves de diverses 
nacionalitats amb pocs coneixements i 
habilitats en l’ús de les tecnologies de la 
comunicació i la informació, amb la finalitat 
de formar-los en aquest àmbit.  
La formació la dur a terme un professional 
extern 

- Millorar les competències en l’ús de les 
tecnologies aplicades en la recerca de  feina 
- Potenciar la transversalitat, a partir d’un 
enfocament pedagògic que potenciï temes 
vinculats a la interculturalitat, motivació i 
apoderament dels joves. 

Municipis de la comarca interessats. 
Durant l’any 2012 el projecte s’ha dut a 
terme a: Bigues i Riells, Granollers, La 
Llagosta, L’Ametlla del Vallès, Lliçà de 
Vall, Llinars i Santa Maria de 
Palautordera 

Molt positiva, perquè permet 
fer un treball molt específic 
amb joves que els tècnics 
han detectat que necessiten 
una atenció especial. L’any 
2012 els joves atesos han 
estat uns 35 alumnes. 

PROGRAMA 
PIDCES 

És un dels programes històrics adreçats 
als joves de la comarca. Programa 
d’informació i dinamització dels joves als 
IES. 

- Atenció presencial als joves dels Instituts 
- Foment de la participació, la dinamització i 
l’assessorament als més joves 

Oficina del Pla Jove-Diputació de 
Barcelona 
Municipis implicats de la comarca: 
L’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, 
Caldes de Montbui, Canovelles, Les 
Franqueses del Vallès, La Garriga, 
Granollers, La Llagosta, Lliçà d’Amunt, 
Lliçà de Vall, Montmeló, Montornès del 
Vallès, La Roca del Vallès, Santa Eulàlia 
de Ronçana i Santa Maria de 
Palautordera. 
 

La valoració la fa cada 
municipi participant, tot i que 
globalment és positiva 
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ACCIONS COORDINADES DES D’ALTRES ÀREES DEL CONSELL COMARCAL VOR 

 
PROJECTE 

 
QUÈ ES TREBALLA 

 
OBJECTIUS 

 
AGENTS IMPLICATS 

 
VALORACIÓ 

 
ACORD PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

 
Impulsar acords entre les 
entitats del territori  

 
- Determinar quines són les 
línees d’actuació prioritàries, 
els procediments I la 
metodologia de treball 
necessàries per dura a 
terme les accions de 
Promoció econòmica. 

 
Àrea de desenvolupament 
local del Vallès Oriental. 
Municipis de la comarca 

 

 
XARXA LISMIVO 

 
La xarxa es conceptua com 
un espai pel debat, l’anàlisi i 
la reflexió al voltant de 
temes relatius a la integració 
sociolaboral de les persones 
amb discapacitat, en el marc 
dels acords presos amb els 
ens locals i reflectits en els 
convenis de col•laboració 
que es puguin signar.  
També ha de ser un 
instrument per proveir 
informació i coneixement de 
forma continuada als ens 
participants i per donar a 
conèixer bones pràctiques 
de manera que totes les 
parts se’n puguin beneficiar.  
 

 
Treballa en relació  a quatre 
línies estratègiques: 
* circuit de derivació de les 
persones amb discapacitat,  
*inserció d’aquestes 
persones a l’empresa 
ordinària,  
*formació  
* finalment la línia de 
sensibilització destinada a 
fer pedagogia entre els 
empresaris i la ciutadania en 
general 

 
Consell Comarcal (Àrea de 
Desenvolupament local)  
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4.1.2 CULTURA, LLEURE I PARTICIPACIÓ 

 

 Dades estadístiques 
 
A la comarca hi ha 54 entitats juvenils inscrites al cens de la Direcció General de 
Joventut  i repartides per tot el territori comarcal, tot i que, òbviament, hi ha una 
major  presència d’entitats a les dues ciutats més grans,  Granollers i Mollet del 
Vallès.  
 
Al següent quadre es pot visualitzar quins són els àmbits d’actuació de les 54 
entitats juvenils que hi ha a la comarca i en quins municipis s’ubiquen, que són els 
següents:  
 
Quadre núm. 1 

Entitats artístiques 3 

Granollers 

Castellterçol 

La Garriga 

Casals de Joves 2 

L'Ametlla del Vallès 

Les Franqueses del Vallès 

Coordinació d'entitats 1 Granollers 

Entitats d'escoltes 10 

Caldes de Montbui, Cardedeu 

Parets del Vallès, La Garriga 

Bigues i Riells, Granollers 

Martorelles 

Sant Celoni 

Sant Feliu de Codines 

Coordinació d'entitats 1 Granollers 

Esplais 22 

Caldes de Montbui, Lliça d'Amunt 

Mollet del Vallès, Castellterçol 

L'Ametlla del Vallès, La Llagosta 

Granollers, Les Franqueses del Vallès 

La Roca, Cardedeu 

Sant Esteve de Palautordera, Lliçà d'Avall 

Montmeló, La Roca del Vallès 

Aiguafreda, Montornès del Vallès 

Entitats excursionistes 5 

Granollers 

Sant Celoni 

Llinars del Vallès 

Mollet del Vallès 

Serveis a joves amb discapacitats 

 
 
 
 
 
6 

La Llagosta 

Mollet del Vallès 

Granollers 

Santa Eulàlia de Ronçana 

Serveis socials i assistencials 

4 

Granollers 

La Llagosta 

Caldes de Montbui 

Sant Celoni 



50 

Font: elaboració pròpia. Registre d’entitats de la DGJ 
 

Respecte al darrer Pla Comarcal, la xifra d’entitats registrades ha augmentat en 2 
(abans el cens recollia 52 entitats censades), ja que es registra una entitat més en 
l’àmbit artístic i una més en l’apartat d’escoltes. Cal destacar doncs no només el 
manteniment de les entitats sinó també el seu creixement.  
 
A nivell d’actuacions locals, fruit de les trobades i reunions fetes amb els professionals 
de joventut cal destacar que si bé la dinamització dels equipaments i els espais 
municipals per a ús dels joves és una tasca que ha de fer cada municipi en funció 
dels seus recursos, és interessant tenir en compte que la majoria tenen necessitats 
semblants en aquest àmbit. I que a nivell professional es valora tenir més 
coneixement i recursos per aprendre a dinamitzar millor aquests espais, tot disposant 
de més recursos per arribar als joves i atendre (i entendre!) llur diversitat. 
 
La majoria de municipis compten amb equipaments esportius, educatius, socials i 
culturals importants, però moltes vegades aquests estan poc adaptats a les 
necessitats dels joves o poc dinamitzats per a disposar d’una oferta d’oci, de lleure o 
cultural atractiva pel jovent. Els manca tenir una certa continuïtat durant l’any. 
L’apropament dels equipaments als joves i l’optimització dels espais disponibles 
apareixen com a elements clau en molts municipis.  
 
Respecte dels Casals i equipaments per  a joves, el diagnòstic coincideix força ja que 
molt sovint són utilitzats només per un col·lectiu molt determinat de joves i caldria 
obrir-los a nous grups. Això és un fet que és una constant en les darreres trobades 
plenàries de professionals, es planteja com arribar als joves que normalment no 
participen d’activitats que s’organitzen, no estan en cap grup o entitat, etc. 
 
De fet, constatem que la majoria dels municipis tenen una molt bona relació amb les 
entitats juvenils i en molts casos han potenciat la participació d’aquestes en 
l’organització de l’oci i el lleure municipal. El repte que es planteja, si es vol avançar 
en la creació de dinàmiques i canals de participació amb els joves, és com generar 
processos i espais de participació que permetin que els joves incideixin en el disseny 
de les polítiques municipals en d’altres àmbits més enllà del lleure, com per exemple 
l’habitatge, l’ urbanisme, el treball, la salut, l’educació, la mobilitat, etc. Alguns 
municipis compten amb experiències en aquest sentit. 

 
En l’apartat del lleure bona part de l’activitat que s’ha coordinat des del Servei 
Comarcal de Joventut s’ha centrat en oferir subvenció a la formació en l’àmbit del 
lleure. Cal dir que en els darrers temps es constata que aquesta formació respon més  
a una voluntat de tenir una formació per ocupar-se i poder tenir perspectives de trobar 
una primera feina (com a monitor de casals d’estiu, monitoratge de menjador, etc.) 
que no pas a poder oferir una millor oferta de lleure, i per tant aquesta línia formativa 
en aquest nou Pla Comarcal ho vincularem a Ocupació i Formació, no pas en la línia 
de Cultura i Lleure, tal i com es materialitzarà ja en el Pla d’Actuació comarcal 2012 

 
Així, durant l’any 2012  s’han registrat 13 demandes de formació per part de 10 
Ajuntaments i la Mancomunitat de la Vall del Tenes (Aiguafreda, Caldes de Montbui, 
Castellterçol, Granollers, La Garriga, Llinars del Vallès, Montornès del Vallès, Parets 
del Vallès, Les Franqueses, Sant Celoni i la Vall del Tenes). Un total de 388 joves 
entre 16 i 30 anys de la comarca han participat en  aquests cursos i beneficiar-se 
directament dels ajuts.  

 
En l’àmbit de la Participació, cal a dir que en el darrer any  no hi ha hagut cap 
demanda específica per part dels municipis. Aquesta davallada de sol·licituds, es pot 
atribuir d’una banda al fet que en els darrers anys, els mateixos professionals de 
joventut ja han anat adquirint les suficients eines i tècniques per assumir els 
processos participatius amb els propis recursos i equips interns dels Ajuntaments.  
D’altra banda, el suport tècnic que es podia oferir des d’aquí el Consell Comarcal es 
feia a través d’una tècnica en participació, figura que ja no existeix dins de 
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l’organigrama tècnic del propi Consell Comarcal. De fet, a nivell municipal els 
assessoraments tècnics sol·licitats en l’àmbit de participació s’han fet  directament a 
l’Agència Catalana de Joventut (Direcció General de Joventut) que compta amb un 
suport tècnic específic en aquest sentit. 
 
Des del Servei Comarcal de Joventut però, si que es vol enfortir, en la mesura del que 
sigui possible, les accions vinculades a la participació i per això es compta amb el 
suport tècnic de l’actual responsable de l’Observatori de desenvolupament Local del 
Vallès Oriental, que té un perfil formatiu adient per dur a terme suport tècnic en temes 
de participació. Aquest suport el centrem sobretot en un treball constant i periòdic, 
que es fa en base als diferents plenaris i trobades de professionals de joventut, per 
poder dur a terme dinàmiques de treball en grup i per poder valorar o prioritzar 
actuacions a dur a terme. En aquest sentit, els temes referents a l’impuls de 
processos participatius es planteja com una acció clarament interdepartamental, en la 
qual l’Àrea de Desenvolupament Local (de la qual depèn l’Observatori)  exerceix una 
funció vertebradora i d’impuls pel que fa al foment i la incorporació de la participació 
en el disseny i execució de les polítiques i ajuda a fomentar l’intercanvi entre 
municipis de la comarca, treballar en la línia de contextualitzar la realitat comarcal i 
enfortir el suport a la formació. 
 
Respecte a com potenciar o aconseguir la participació dels joves de cada municipi, 
els professionals, tot i reconèixer que cada cop és més necessari connectar i 
promoure la participació d’aquells joves que normalment no participen, ni en entitats, 
ni en els canals de participació habituals de l’ajuntament (consells municipals, 
reunions, etc.), és difícil arribar-hi.  Els joves mostren interès en temes com 
l’habitatge, l’urbanisme o la mobilitat i si es vol potenciar la seva implicació en la vida 
del municipi, cal incorporar-los en els processos de participació que s’impulsin des 
d’altres àmbits. Això implica, per força, la col·laboració entre àrees i alhora, ser molt 
rigurosos en el plantejament participatiu, i més tenint en compte la  situació actual que 
obliga a tenir molt  clar fins on es pot demanar al jove que participi. Es constata que a 
vegades la participació dels joves és alta però el grau de compliment de les seves 
demandes o propostes és molt baix, i això dificulta que en un futur es pugui comptar 
amb la seva participació/vinculació en un projecte. 

 
 
SALUT 

 
La salut i les accions vinculades a difondre i afavorir entre els joves un entorn 
saludable és un tema molt treballat a la comarca i un dels que presenta un major grau 
de participació d’àrees i professionals diversos, és per tant un tema que es treballa, 
de forma clara, des d’un punt de vista interdepartamental i alhora es busca la màxima 
interinstitucionalitat. 
 
A nivell municipal, en la majoria de casos disposen de serveis per apropar la 
informació en l’àmbit de salut als joves o per sensibilitzar-los en referència a hàbits 
saludables (el Programa Salut i Escola, la Tarda Jove al CAP, Plans de prevenció de 
drogues, etc.), però malgrat això encara és molt extensa la percepció és que els joves 
continuen tenint conductes de risc i que necessiten contrastar la informació general 
que els hi arriba. 

 
Algunes de les propostes de millora que s’apunten són, d’una banda, impulsar 
actuacions més enllà de l’àmbit de l’escola introduint noves dinàmiques que trenquin 
l’esquema de la clàssica xerrada (en general, la percepció és que les xerrades per 
part de professionals tenen poc efecte i que cal buscar formes innovadores de fer 
arribar la informació) i d’altra banda, introduir un enfocament de la salut més 
comunitari, i implicar als mestres i a les famílies en la promoció dels hàbits 
saludables.  

 
En aquest sentit, una de les eines de la qual disposem a nivell comarcal és la Taula 
Jove de Salut del Vallès Oriental  (GT Salut), formada per professionals de prevenció 
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de drogues i joventut i té com objectiu de prioritzar i dur a terme accions  que 
serveixin per millorar la formació dels professionals que treballen amb els joves i els 
adolescents des de diferents àmbits (des dels serveis de salut, des dels equipaments 
juvenils, etc), amb l’objectiu de millorar les intervencions i el treball preventiu davant 
certes conductes i consums de risc de la població jove.  La taula jove de Salut es va 
organitzar arrel de disposar d’una Oficina Jove al Vallès Oriental, a l’any 2009. 
 
En el marc de treball per als propers anys també es vol incloure poder plantejar la 
figura del tècnic compartit en l’àmbit de salut. Hi ha municipis que han mostrat interès 
al respecte i cada cop és veu més necessari poder el reforç d’una estructura tècnica 
que treballi temes concrets amb els joves, en aquest cas temes vinculats a salut i 
prevenció. 
 
En concret, formen part de la Taula Jove de Salut del Vallès Oriental tècnics de 
joventut dels  ajuntaments de Canovelles, Montornès del Vallès, un tècnic de drogues 
de l’Ajuntament de Granollers a més dels representants dels 3 programes 
mancomunats de drogues existents a la comarca:  
 

 Pla de prevenció de drogues de la C-17, que dóna servei als municipis de La 
Garriga, L’Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, Tagamanent i Les 
Franqueses del Vallès. 

 Pla de drogues de la Vall del Tenes (Bigues i Riells, Santa Eulàlia, Lliçà 
d’Amunt i Lliçà de Vall) 

 El Tritó-Baix Montseny. Es desenvolupa a 12 municipis: Campins, Fogars de 
Montclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera, Sant 
Pere de Vilamajor, Vallgorguina i Vilalba Sasserra. 

 
La proposta de treball d’aquesta Taula ha funcionat sempre en base l’organització de 
Jornades i tallers de formació per a professionals de joventut, que han estat seguits 
amb menys o més implicació per part dels tècnics, segons la seva disponibilitat.  
 
Val a dir que els membres de la Taula de Salut, amb relació a les noves propostes a 
dur a terme els anys 2013-2016, constaten la necessitat de propiciar un gir de 180º en 
les activitats i propostes fetes. Caldria aconseguir que a la Taula Jove de Salut del 
Vallès Oriental pogués arribar al màxim als professionals que treballen amb els joves, 
més enllà dels tècnics dels Plans de Drogues i algun tècnic de Joventut com fins ara. 
En aquest sentit, una bona pràctica que es treballa des de la Taula i que s’enfortirà és 
la implicació d’altres professionals: educadors socials, educadors de carrer, 
professors de secundària, professionals dels CAPs,etc; cal apostar per enfortir el 
treball transversal i tenir clar l’objectiu de la Taula de Salut: arribar als professionals 
que treballen amb i per als joves, és a dir, no tancar-nos al treball amb els 
professionals de joventut i prou sinó enfortir el treball amb xarxa en la resta d’agents 
implicats. 

 
Des dels plans de drogodependències es prioritza a través del treball comarcal la 
mobilitat nocturna com a prevenció dels accidents de trànsit entre els joves de la 
comarca i també es treballa la sensibilització, prevenció i informació respecte el 
consum responsable de substàncies nocives en festes, trobades de joves, etc.  

 
4.3.  ESTRUCTURA I RECURSOS  PROFESSIONALS DE JOVENTUT ALS 
MUNICIPIS DEL VALLÈS ORIENTAL 
 
Conèixer la disponibilitat de recursos professionals actuals als ajuntaments de la 
nostra comarca esdevé també un element clau a l’hora de poder saber amb què es 
compta per tirar endavant, amb eficiència i eficàcia, el Pla Comarcal de Joventut i els 
Plans Locals de cada municipi. 
 
En aquest àmbit, el present de les polítiques de joventut (locals, comarcals, etc.) està 
clarament marcat pel context actual de crisi, que estant patint totes les 
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administracions i que de forma especial, pateix l’administració local. És indubtable 
que la reducció de recursos ha afectat de forma especial als professionals de joventut 
i, de retruc, als serveis adreçats als i les joves. 
 

 Recursos tècnics municipals 
 
A continuació, enumerem els recursos humans de les regidories de joventut dels 
municipis de la comarca. Cal dir que si bé en xifres absolutes no ha variat massa la 
xifra de professionals dedicats a joventut, si que es constata que hi ha professionals 
que, o bé tenen una dedicació parcial, o no són exclusius de la regidoria de joventut. 
En alguns casos són tècnics que treballen per dues o més regidories i per tant la 
seva dedicació a joventut no és exclusiva. De fet, s’ha constatat que en molts casos, 
els municipis que en els darrers anys han apostat clarament per dur a terme 
polítiques de joventut potents, en els darrers anys, i a causa del context de crisi, si 
bé han mantingut el tècnic aquest s’ha convertit en molt més “politècnic”, essent 
responsable tècnic de joventut, cultura, igualtat, festes, etc. 
 
Professionals a la comarca:  
 
 

Perfil professional  Any 2009 

Informador/a i dinamitzador/a 24 

Tècnics/es de joventut 34 

Tècnics Plans de drogues 3 

Total professionals joventut 61 

Perfil professional  Any 2012 

Informador/a i dinamitzador/a 29 

Tècnics/es de joventut 27 

Tècnics Plans de drogues 3 

Tècnics laborals –OFICINA JOVE- 2 

Total professionals joventut 58 

 
Cal dir també que dels 58 professionals de joventut que actualment hi ha la 
comarca, són pocs els qui tenen una jornada laboral completa (35-37,5 hores 
setmanals) i encara menys els professionals que poden dedicar la seva jornada 
laboral de forma exclusiva a joventut. 
 
Cal apuntar també que en dos municipis petits de la comarca el tècnic de joventut 
és un servei externalitzat, i per tant ens trobem per primer cop amb la figura del 
tècnic de joventut autònom. 
 
Professionals per municipi: 
 

Municipi 

in
fo

rm
a

d
o

r/
a
 

d
in

a
m

it
z
a

d
o

r/
a
 

in
f.

 +
 d

in
a

m
it

z
 

tè
c

n
ic

/a
 

 AIGUAFREDA 

 

    1   

AMETLLA DEL VALLÈS 1     1 
 BIGUES I RIELLS 1 1    1  
 CALDES DE MONTBUI  1    

 
1 

 CANOVELLES   1   1 
 CARDEDEU 1  1   1 
 CASTELLTERÇOL   1     

  FIGARÓ-MONTMANY     1   
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GRANOLLERS 2 2   1 
 LA GARRIGA 1 2   1 
 LA LLAGOSTA 1     1 
 LLIÇÀ D'AMUNT 

 
1   1 

 LLIÇÀ DE VALL  1  1 
 

1 
 LLINARS DEL VALLÈS       1 
 LA ROCA DEL VALLÈS       1 
 LES FRANQUESES DEL VALLÈS 1   2  1 
 MARTORELLES       1 
 MOLLET DEL VALLES 1 2   1 
 MONTMELÓ 1     1 
 MONTORNÈS DEL VALLÈS 1 

 
  1 

 PARETS DEL VALLÈS    1   1 
 SANT CELONI       1 
 SANT FELIU DE CODINES       1 
 SANT FOST DE CAMPSENTELLES       1 
 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 1      1 
 SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 1 1   1 
  TÈCNICS LABORAL –OFICINA JOVE-       2 
 

Total 16 13 3 26 

58 professionals 
de joventut   

 Recursos econòmics municipals. Evolució   
Malauradament no disposem de les dades relatives a l’evolució de les subvencions 
rebudes per part dels ajuntaments de la comarca ha través de l’Oficina del Pla Jove 
de Diputació de Barcelona, però si que podem visualitzar quina ha estat l’evolució 
dels recursos econòmics rebuts a través de la Direcció General de Joventut. 
 
Si ens fixem, els anys 2008-2009 i el 2010-2011 la subvenció es bianual, i l’import 
de les subvencions als ens locals de la comarca era marcadament superior a la 
darrera dada disponible, corresponents a l’any 2012. També durant anys anteriors 
es contemplava la línia de subvenció per a béns immobles, el que va ser positiu per 
a poder obrir nous equipaments juvenil i/o dotar-los i millorar-ne la infraestructura.   
 
 

2008-2009 

Número de PLJ 
a la comarca 

Plans Integrals 16 

Plans de 
Dinamització 

2 

Import total de 
subvencions 
ens locals a la 
comarca 

Activitats 415.403,18 € 

Béns Immobles 121.614,11 € 

TOTAL 537.017,29 € 

2010-2011 

Número de PLJ 
a la comarca 

Plans Integrals 22 

Plans de 
Dinamització 

3 

Import total de 
subvencions 
ens locals a la 
comarca 

Activitats 483.263,00 € 

Béns Immobles 212.956,00 € 

TOTAL 696.219,00 € 

2012 Número de PLJ a la comarca 25 
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Import total de 
subvencions 
ens locals a la 
comarca 

Menors de 3000 
habitants 

1.250,00 € 

Activitats PLJ 169.863,00 € 

TOTAL 171.113,00 € 

Font: Direcció General de Joventut 
 

 Infraestructures de joventut a la comarca 
 
La comarca disposa de 34 equipaments i serveis juvenils. Durant l’anterior pla 
comarcal, s’havia treballat amb el grup d’equipaments i serveis així com els 
membres del grup d’informadors i dinamitzadors juvenils amb la idea de visitar i 
conèixer els diferents equipaments juvenils de la comarca. Aquesta tasca es duia a 
terme amb l’objectiu de conèixer les infraestructures, el projecte educatiu, el pla 
d’usos, els continguts, els recursos tècnics i econòmics  i la seva gestió.  
 
En aquest sentit, es disposa de fitxes de cada equipament (recollides i consultables 
a la intranet de joventut www.vallesjove.cat ) on recollim la informació de cada 
equipament i on es va actualitzant la informació respecte aquests espais. 
 
En tots els equipaments la gestió es fonamentalment municipal, tot hi que hi ha 
cogestió pel que fa a les activitats i la major part dels projectes que es duen a terme, 
cogestió duta a terme amb les entitats i grups de joves del municipi. 
 

http://www.vallesjove.cat/


56 

Equipament Nom Adreca població telefon email 

PIJ 

PIJ El Punt 
d'Aiguafreda, 
San Martí de 
Centelles i 
Tagamanent 

Passatge San 
Ramon, 2 bxs. 

Aiguafreda 93 844 07 86 pij.aiguafreda@diba.cat 

casal 
Espai Jove 
La Cova 

Av. Catalunya, 
54 (Escoles 
Velles) 

Bigues i Riells 93 865 87 75 elpunt@biguesiriells.cat 

espai 
El Toc - 
Espai Jove 

Font i Boet, 4 
Caldes de 
Montbui 

93 865 46 55 eltoc@caldesdemontbui.cat 

PIJ 
SIJ 
Canovelles 

Carrer Nord, 35 Canovelles 
93 846 59 40 93 
861 89 81 

sij@canovelles.cat 

espai 

El Local - 
Centre 
d'Iniciatives 
Juvenils 

Carrer Nord, 35 Canovelles 
617 17 17 48 93 
861 50 83 

ellocal@canovelles.cat 

PIJ PIJ El Puntal 
Av. Rei en 
Jaume, 114-
116 

Cardedeu 93 871 16 79 puntal@cardedeu.cat 

casal 
La Fusteria - 
Casal de 
Joves 

Cta. Llinars, s/n Cardedeu 93 871 16 79 puntal@cardedeu.cat 

PIJ PIJ El Trèvol C. Bellver, 6-8 Castellterçol 93 866 65 49 castelltersol@diba.cat 

OJ 
Oficina Jove 
del Vallès 
Oriental 

Plaça de 
l'Església, 8 
(altell del Gra) 

Granollers 93 842 66 84 treball.vallesoriental@oficinajove.cat 

Espai juvenil 
Gra Servei 
d'informació 
Juvenil 

Pl. de l' 
Església, 8 

Granollers 93 842 66 84 gra@grajove.cat 

PIJ 
PIJ Casal de 
Joves de La 
Garriga 

C. Sant 
Francesc, 14 

la Garriga 93 871 83 28 lgterritorijove@hotmail.com 

PIJ 
SIJ - El 
Pelegrí 

C. Jaume I, 7- 9 la Llagosta 93 574 27 01 pij. llagosta@diba.cat 

PIJ PIJ la Pica 
C. Sebastià 
Bassa, 10 

L'Ametlla del 
Vallès 

93 845 72 01 pij.pica@ametlla.org 

PIJ 
SIJ Espai 
Zero 

C. Navarra, s/n 
(Centre Cultural 
Bellavista) 

les Franqueses 
del Vallès 

93 840 46 24 
pij.lesfranqueses@lesfranqueses.ca
t 

casal 

Centre 
Municipal 
Joves Corró 
d\'Avall 

Av. de la a 
Sagrera, 1. Nau 
de Can 
Ganduxer 

Les 
Franqueses del 
Vallès 

93840 49 67 
centrejoves.corro@lesfranqueses.ca
t 

casal 

Centre 
Municipal de 
Joves 
Bellavista 

c/ Astúries 1, 
accés carrer 
Navarra s/n, 
CP: 08521 

Les 
Franqueses del 
Vallès 

93 840 57 81 
centrejoves.bellavista@lesfranquese
s.cat 

espai 
Espai Jove 
El Galliner 

c/ Castelló de la 
Plana, 11 

Lliçà d'Amunt 93 860 70 01 elgalliner@llicamunt.cat 

casal 
Casal de 
Joves EL 
KALIU 

Passeig de 
l'Església, 1 

Lliçà de Vall 93 860 88 97 joventut@llissadevall.cat 

PIJ 
PIJ la 
Masoveria 

Edifici Can Mas 
Bagà, 24 

Llinars del 
Vallès 

93 841 38 42 joventut@llinarsdelvalles.cat 

espai 
Espai Jove 
Martorelles 

Av. Piera, s/n 
Masia de Can 
Carranca 

Martorelles 93 579 12 66 joventut@martorelles.cat 

PIJ 

SIJ Mollet 
del Vallès 
Centre Cívic  
L'Era 

C. Cervantes, 
19-23 

Mollet del 
Vallès 

93 570 09 08 pij.mollet@diba.cat 

PIJ 

PIJ El Punt 
La Torreta, 
Centre 
Cultural 

C. Folch i 
Torres, s/n CP: 
08160 

Montmeló 93 572 02 99 elpunt@montmelo.cat 

PIJ 
Punt Jove 
Montornès 

C. Llibertat, 10 
Montornès del 
Vallès 

93 572 39 39 puntjove@montornes.cat 

espai 
Centre 
Juvenil 
Satèl·lit 

C. Llibertat, 10 
Montornès del 
Vallès 

93 572 39 39 joventut@montornes.cat 
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Des dels darrers dos anys (i aquesta és una línia que es mantindrà en aquest nou Pla 
Comarcal), es prioritza que les reunions i trobades dels professionals de joventut (plenaris 
tècnics, plenaris polítics, jornades de treball, etc.) es duguin a terme de forma descentralitzada 
en els diferents equipaments i espais juvenils existents a la comarca, així com altres espais 
(centres cívics, centres culturals, etc). D’aquesta manera tots els professionals van coneixent 
els espais existents, s’aprofundeix en el treball en xarxa i s’evita la concentració d’activitats a la 
capital comarcal. 

 Responsables polítics municipals 
 

Municipi Partit polític de l'àrea de joventut 

AIGUAFREDA CIU-compartida 

BIGUES i RIELLS CIU 

CALDES DE MONTBUI ERC-AM 

CAMPINS No regidoria específica de joventut 

CANOVELLES PSC-PM 

CÀNOVES I SAMALÚS PSC-PM 

CARDEDEU CIU 

CASTELLCIR No regidoria específica de joventut 

CASTELLTERÇOL CIU (Independent) 

FIGARÓ-MONTMANY CAF 

FOGARS DE MONTCLÚS AMD-PM 

GRANERA No regidoria específica de joventut 

GRANOLLERS PSC-PM 

GUALBA CIU 

LA GARRIGA CIU 

LA LLAGOSTA ICV-EUIA-E 

LA ROCA DEL VALLÈS CIU 

L'AMETLLA DEL VALLÈS CIU 

LES FRANQUESES DEL VALLÈS CIU 

PIJ PIJ Apunt 
C. de la Salut, 
50 

Parets del 
Vallès 

93 562 35 53 pij@parets.cat 

Casal 
Casal 
Cultural Can 
Butjosa 

C. de la Salut, 
50 

Parets del 
Vallès 

93 562 35 53 casal.canbutjosa@parets.cat 

      

PIJ 
PIJ la 
Rentadora 

Pg. de la 
Rectoria Vella 
s/n 

Sant Celoni 
93 864 
12 13 

guitartsm@santceloni.cat 

PIJ 

Casal de 
Joves de 
Sant Feliu 
de Codines 

Ctra. Sant 
Llorenç, 6 

Sant Feliu de 
Codines 

93 866 
22 84 

casalsfdc@gmail.com 

PIJ 
SIJ Sant 
Fost Jove 

Pl. de la Vila, 1 
Sant Fost de 
Campsentelles 

93 579 
69 80 

amurciano@santfost.cat 

PIJ 
PIJ Can 
Rajoler 

Pl. de 
l'Ajuntament, 1 

Santa Eulàlia 
de Ronçana 

93 844 
91 66 

santaka.jove@gmail.com 

PIJ 
La Taka 
Punt Jove 

Pl. Ajuntament 
n, 2 

Santa Eulàlia 
de Ronçana 

93 844 
91 66 

info@lataka.cat 

Espai 
Casal de 
joves La 
Talaia 

Pl. de 
l’Església, 1 

Santa Maria de 
Martorelles 

93 593 
18 28 

st.m.martorelles@diba.cat 

SIJ 
SIJ el Xiulet. 
Ubicat dins 
Can Rahull 

C. Empordà, 30 
Santa Maria de 
Palautordera 

93 848 
00 24 

canrahull@smpalautordera.cat 

casal 
Casal de 
Joves de 
Vilanova 

Passeig del 
Centenari, s/n / 
CP:08410 

Vilanova del 
Vallès  

tecnicjoventut@vilanovadelvalles.cat 
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LLIÇÀ D'AMUNT PSC-PM 

LLICÀ DE VALL CIU 

LLINARS DEL VALLÈS Esquerra-AM 

MARTORELLES Esquerra-AM 

MOLLET DEL VALLÈS PSC-PM 

MONTMELÓ PSC-PM 

MONTORNÈS DEL VALLÈS ICV-EUIA-E 

MONTSENY AMD-PM 

PARETS DEL VALLÈS PSC-PM 

SANT ANTONI DE VILAMAJOR PP 

SANT CELONI PSC-PM 

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA CIU 

SANT FELIU DE CODINES PSC-PM 

SANT FOST DE CAMPSENTELLES IUSF 

SANT PERE DE VILAMAJOR CIU 

SANT QUIRZE SAFAJA No regidoria específica de joventut 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA CIU 

SANTA MARIA DE MARTORELLES ICV-EUIA-E (independent) 

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA CIU 

TAGAMANENT GperT-PM 

VALLGORGUINA CIU 

VALLROMANES CIU 

VILALBA SASSERRA CIU 

VILANOVA DEL VALLÈS UxVV 

 
 CONCLUSIONS DEL DIAGNÒSTIC 

 
 
El creuament de la informació i les dades analitzades a l’apartat d’anàlisi de la 
Realitat Juvenil i l’apartat d’anàlisi de les Polítiques de Joventut, tant municipals com 
al conjunt comarcal així com l’anàlisi de l’estructura i recursos professionals de 
joventut (on també hem inclòs l’anàlisi més polític, amb les regidories de joventut), 
ens ha de permetre presentar a continuació unes  conclusions que facin visibles els 
punts forts i els punts febles dels diferents aspectes que hem treballat. En aquest 
apartat volem a visualitzar tot allò que s’ha de seguir fent, el que s’hauria de fer de 
nou i allò que hauríem de modificar. També la necessitat de ser més concrets i, 
segurament, deixar de fer algun tipus d’accions. Tot plegat són elements que ens 
ajuden a concretar els eixos generals a desenvolupar en els plans d’actuació. 
 
 
Pel que fa al coneixement de les polítiques de joventut municipals, ens 
plantegem seguir treballant en la línia de mantenir accions que ens serveixin per,  
d’una forma més acurada i sistematitzada, conèixer-les la realitat dels municipis de 
la comarca, tenint especialment en compte que al Vallès Oriental hi ha un gran 
nombre de pobles (43) i que presenten un grau elevat de diversitat (demogràfica, 
urbanística,etc.). Cal planificar i desenvolupar un disseny d’anàlisi que faciliti 
conèixer millor les polítiques municipals de la comarca així com els recursos que s’hi 
destinen, concretament d’aquells municipis que no formen part de la coordinació 
/xarxa estable de joventut i, ara com ara, són desconeguts per nosaltres. També és 
necessari visualitzar altres aspectes més concrets, com conèixer el treball d’altres 
agents del territori implicats en matèria de joventut local i comarcal amb qui no tenim 
relació directa, però que també estan desenvolupant polítiques de joventut i/o suport 
als municipis en matèria de joventut. Aquest anàlisi i diagnosi més acurada, es 
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treballarà conjuntament amb altres àrees del Consell Comarcal, amb altres Consells 
Comarcals i amb el suport de la Direcció General de Joventut. 
 
Sobre la participació dels municipis ja amb el  Pla Comarcal anterior (2009-2012)  
hem aconseguit un pla de treball participat (amb els municipis que formen part de la 
xarxa) que cal seguir mantenint. Serà necessari, però, arribar a tots els municipis de 
la comarca, sobretot als petits. En aquesta línia, des de l’any 2008 s’ha contactat 
amb alguns municipis petits, però cal un reforç d’actuacions adaptades a la realitat 
d’aquests municipis per tal que sigui efectiva la seva incorporació a la xarxa i el 
desenvolupament de les polítiques locals en matèria de joventut. D’acord amb 
aquesta realitat ja es va desenvolupar el projecte de Tècnics Compartits als 
municipis de Santa Maria de Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès, durant 
els anys anteriors i probablement de cara al nou Pla Comarcal cal recuperar 
aquesta figura, tot i que el context actual de crisi dificulta la disponibilitat de recursos 
per part de les administracions implicades. 
 
En relació amb la manera de treballar amb els municipis, cal destaca com a punt fort 
la seva vessant pràctica i la posada en marxa de projectes mancomunats que 
han significat un convenciment, per part de totes les parts implicades, que es pot 
arribar a acords rentables entre municipis. També en la certesa de que més enllà 
del discurs, es poden materialitzar projectes, posar en comú experiències, formes 
de treballar i recursos; i que és possible tenir una visió comarcal que 
complementi la municipal. Aquesta és la línia de treball principal i vertebradora del 
Pla Comarcal de Joventut que es seguirà mantenint i reforçant. El context actual 
obliga a fer un plantejament de treball molt més en xarxa i compartit, però alhora 
això en el cas del Vallès Oriental ja ens és òptim, perquè la dinàmica de treball que 
s’ha mantingut en els darrers anys ja és aquesta. Actualment, el plantejament que 
es fa a nivell dels professionals de joventut és que cal un treball real en xarxa, i que 
la conjuntura actual serveixi d’oportunitat per definir clarament una estratègia a 
seguir durant aquests propers quatre anys. Una estratègia que s’allunyi de projectes 
potser massa ambiciosos però que busqui millorar l’efectivitat i eficiència de les 
accions dutes a terme. Es tracta doncs d’aprofitar sinergies i dinàmiques de treball 
ja apreses i que, en clau de territori comarcal, traiem el màxim profit dels recursos 
existents. En aquest sentit, els propis professionals de joventut es converteixen en 
un recurs clau, i per tant, cal dirigir esforços a potenciar que puguin dur a terme 
cursos de formació, trobades i jornades de treball dirigides a capacitar-los més i 
millor i a que trobin en el servei comarcal un servei de suport a la seva feina diària. 
 
Pel que fa als àmbits concrets, l’ocupació i la formació són els elements claus 
sobre els que cal establir les bases de treball per als propers anys.  Les dades 
estadístiques ens mostren que a la comarca, al conjunt de l’àmbit metropolità i a 
Catalunya l’augment en el nombre d’aturats ha estat considerable i, en el cas 
concret dels joves, el problema que pateixen no és només l’augment de la 
desocupació sinó també la manca d’expectatives de futur.  Si analitzem la 
contractació, veiem que els joves és el grup d’edat amb més contractes temporals i 
més subjectes a patir rotació laboral. En aquest sentit en termes de la seva transició 
cap a la vida adulta,  entenent l’ocupació i la formació com a elements claus que 
afavoreixen a l’emancipació juvenil la realitat actual és que s’ agreujat la situació 
dels joves, i es troben molt més subjectes a la precarietat (laboral, econòmica, etc), 
elements que els fa molt més vulnerables que altres grups de població. 
 
Cal remarcar que, a través del treball amb els professionals de joventut, s’ha 
detectat que l’ocupació és un eix central a treballar des de les administracions per 
fer possible serveis d’ocupació a nivell comarcal necessaris pels professionals de 
joventut i pels joves, com són el suport a l’emprenedoria i els assessoraments 
individualitzats. En aquest sentit, el fet de disposar d’una Oficina Jove comarcal ha 
reforçat la importància que donem als temes relatius a l’ocupació, i com a objectiu 
per al Pla comarcal 2013-2016 es planteja  molt necessari enfortir el treball de 
l’oficina, comarcalitzar encara més la seva activitat (és a dir, arribar al màxim de 
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municipis, descentralitzar el servei, etc) i prioritzar les activitats que a través de 
l’Oficina es duguin a terme. 
 
Un altre pilar sobre el qual es recolzen les activitats vinculades a l’ocupació i la 
formació és el projecte Xarxa TETVO. A través d’aquesta xarxa s’ha intentat trobar 
punts comuns entre els diferents professionals que treballen en l’orientació i 
l’assessorament amb els joves en l’etapa de transició de l’educació al món del 
treball, i facilitar eines per l’ orientació laboral. En els darrers anys però el treball fet 
amb la Xarxa s’ha centrat bàsicament en l’orientació acadèmica i per això s’ha 
fomentat la realització de la Fira Guia’t com un espai per a que els joves (estudiants 
de 4rt d’ESO principalment) puguin conèixer l’oferta formativa existent, especialment 
la professionalitzadora. El treball fet amb aquesta Fira es valora positivament com 
un exemple de treball transversal entre els professionals, però es constata que cal 
intensificar la presència i l’aportació que a aquesta Xarxa faci el professional de 
joventut, com a professional que està més  a prop del jove i que de fet és el 
professional que, a través dels diferents programes i tasques que realitza, manté un 
contacte més continuat amb el jove al llarg de tot l’any.  
 
Així, en relació amb l’Educació i la Formació, els serveis d’informació juvenil han 
desenvolupat al territori, a través dels Punts d’Informació Juvenil existents i a través 
del PIDCES, l’assessorament i l’orientació acadèmica. En definitiva, cal enfortir el 
treball que es fa a través dels PIDCES, el treball que es fa a través de la Xarxa, etc 
tot fent un esforç per potenciar tot aquests projectes que tenen un marcat caràcter  
intermunicipal i interdisciplinar per seguir així vetllant per millorar els processos 
d’inserció sociolaboral de les persones joves de la comarca del Vallès Oriental, i en 
definitiva, la seva ocupabilitat. 
 
Sobre Salut, el Consell Comarcal, des de diferents àrees, tradicionalment havia 
centrat la seva feina en el suport econòmic individualitzat d’accions i en la 
coordinació tècnica dels plans supramunicipals de drogues. En els darrers tres 
anys, el fet de disposar d’una Taula de Salut Jove ha permès crear un espai  
compartit des del qual treballar en l’àmbit de la  prevenció i promoció de la salut 
entre els joves de la comarca amb un sistema de treball que, respectant les línies i 
metodologies dutes a terme per diverses institucions i administracions fins al 
moment, unifiqui i optimitzi els objectius, els esforços i els recursos per tal de no 
duplicar serveis ni interferir en actuacions que cada ajuntament o ens ja dugui a 
terme. En aquest sentit, entre els tècnics membres de la taula s’ha apostat per dur a 
terme jornades de formació i divulgació d’aspectes concrets relatius a la salut i 
l’entorn dels joves, com a activitats complementàries a la feina  dels professionals. 
 
El treball dut a terme a través de la Taula i les jornades de treball que s’organitzen 
cal plantejar-lo des d’un punt de vista marcadament transversal, on s’hi impliqui el 
màxim nombre de professionals que, més enllà de l`àmbit estricte de joventut, 
treballin amb i per als joves. 
 
Respecte l’àmbit de Tecnologies de la Informació, en els darrers anys s’han 
multiplicat les formes de relació i comunicació, amb la qual cosa augmenten les 
possibilitats i els  canals de comunicació i col·laboració, no només entre els joves i 
els municipis, si no també entre els professionals, afavorint així tant el treball en 
xarxa com el fet de disposar d’uns espais virtuals comuns que tots els tècnics tenen 
com a referència per al seu treball diari. Cal seguir en aquest camí i potenciar el 
portal comarcal d’informació (www.vallesjove.cat) i enfortir l’ús de les TIC com a eix 
transversal del Pla comarcal i els plans d’actuació que se’n derivin. Facebook, 
twitter, els bloggs, esdevenen així eïnes utilitzades per crear els espais de 
participació i implicació dels professionals i els joves. 
 
6. OBJECTIUS ESTRATÈGICS I EIXOS. PLA COMARCAL 2013-2016 

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental, i els seus municipis han anat treballant i 
implicant-se cada cop més en la realitat del i les joves de la comarca, les seves 

http://www.vallesjove.cat/
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necessitats, les mancances existents, etc. En aquest sentit, els diversos Plans 
comarcals que s’han dut a terme en els darrers anys i els Plans locals municipals 
constitueixen l’eina de treball sobre la qual articular i definir el conjunt de polítiques i 
accions relatives a l’àmbit de joventut.  
 
El període 2009/2012 ha incidit en la materialització i consolidació d’actuacions 
dirigides a facilitar l’emancipació juvenil dels joves. En aquest sentit, l’Oficina Jove del 
Vallès Oriental, constituïda a principis de l’any 2010 suposa l’enfortiment de les 
accions locals i ha servit per facilitar l’apropament de la informació i els recursos en 
matèria juvenil als joves. 
 
El context actual determina, i molt, el plantejament de continguts i accions que han de 
donar cos al nou Pla Comarcal. D’una banda, a nivell de professionals de joventut la 
valoració del treball dut a terme durant aquests darrers anys destaca la importància 
del treball en xarxa, la necessitat de recuperar l’entusiasme i el compromí amb 
el treball del dia a dia que es fa des de joventut i la necessitat de recuperar 
idees, accions, activitats, etc que han funcionat durant aquests anys. El context 
actual dificulta en bona part el treball però cal fer un esforç per recuperar la 
“IL·LUSIÓ” i les ganes de seguir treballant en les polítiques de joventut. En aquest 
sentit, més enllà de les accions concretes vinculades al nou Pla, la idea mare sobre la 
qual ha de pivotar aquest Pla és el treball en xarxa. I aquest treball compartit no és 
pot fer d’una altra manera que des de les il·lusions i des de la voluntat d’esforç 
malgrat tots els obstacles que ens imposa la realitat. 
 
La proposta de treball per als propers quatre anys és seguir treballant en base als 
quatre grans objectius estratègics que s’havien definit en el Pla comarcal anterior, 
concretats en els seus corresponents eixos de treball, amb la voluntat de recollir i 
reflectir, per una banda, el que ja s’ha anat fent durant aquests darrers anys i, per 
l’altra, les noves necessitats detectades en el territori. La voluntat de mantenir-los neix 
de la constatació que són objectius estratègics encara vàlids i dels quals encara 
queden aspectes a desenvolupar, o si més no, cal fer que en aquest proper Pla es 
treballi per anar a l’essència de cada un. Si que es fa però una proposta de treball de 
cada eix estratègic de manera diferent, i enguany es valora orientar el Pla des d’una 
perspectiva i valors inclusius (aplicant-hi una manera de treballar amb perspectiva de 
gènere, atenció a les persones i joves amb discapacitats, joves estrangers, etc.) i des 
de la transversalitat. 
 
En aquest apartat doncs entenem el Pla com el document que planteja els objectius 
prioritaris de l’acció en la matèria i s’exposa de forma explícita el conjunt de directrius 
(objectius, projectes i propostes d’actuació) generals que hem plantejat a nivell de 
joventut. La raó de ser de totes les accions que es presenten és, com en qualsevol 
intervenció pública, la necessitat de millorar un problema o situació inicial no prou 
satisfactori. 
 
Els 4 eixos de treball sobre els quals pivota el Pla Comarcal 2013-2016 són: 
 

 EIX 1: VISIÓ I ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES MUNICIPALS I COMARCALS 
DE JOVENTUT 

 EIX 2: SUPORT ALS MUNICIPIS I ALS PROFESSONALS. TREBALL EN 
XARXA 

 EMANCIPACIÓ JUVENIL 

 PARTICIPACIÓ 
 
Els dos primers objectius i eixos d’actuació tenen a veure amb la necessitat d’ampliar 
el coneixement i l’anàlisi de les polítiques locals de joventut de la comarca fent 
especial atenció a aquells municipis que no formen part de la xarxa o bé, que no 
tenen estructura tècnica. És en aquest sentit que es preveu ampliar i aprofundir en els 
propers anys la diagnosi - diagnòstic d’aquest Pla Comarcal. Amb aquests eixos de 
treball també es vol potenciar el fet de seguir oferint al territori el suport i els recursos 
necessaris per a desenvolupar les polítiques locals de joventut, així com seguir 
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potenciant i coordinant el treball en xarxa entre els professionals de joventut de la 
comarca. 

 
Els altres dos objectius segueixen la línia de donar suport a les polítiques de joventut 
dels municipis en aquells programes i accions que tenen més a veure amb els 
projectes individuals dels joves, és a dir amb el foment de la seva autonomia i 
emancipació. 
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QUADRE RESUM D’ACCIONS  
 

Objectius estratègics Eixos Programes Projectes 

-   El Servei Comarcal de Joventut ha d’actuar com a 
dinamitzador, movent-se i mantenint el contacte i la coordinació 
amb els diversos professionals de la comarca, per conèixer en 
profunditat les polítiques de joventut al màxim de municipis 
possibles. 

Visió i anàlisi de 
les polítiques 
municipals i 
comarcals de 
joventut 

Coneixement de la 
comarca 

Moure’s pel Vallès Oriental: recollida de 
projectes i necessitats 

Suport per a l’elaboració dels Plans Locals de 
Joventut 

-   Donar suport als municipis i als professionals de joventut per 
al desenvolupament de les polítiques locals de joventut; facilitant 
informació, eines i espais de coordinació, formació i cooperació 
intermunicipal 

Suport als 
municipis i als 
professionals. 
Treball en xarxa 

Suport, coordinació i 
treball en xarxa 

FEM XARXA! 

Formació  

Jornades de treball 

Informació: recollida i distribució d’aquesta 

Les TIC en les polítiques de joventut 

Benvinguda a la comarca 

Creació d’estructures de 
joventut 

Tècnic compartit per municipis petits 

Tu també formes part de la xarxa 

-   Enfortir i potenciar la tasca que des de l’Oficina Jove del Vallès 
Oriental es du a terme en relació a l’ocupació i l’emancipació juvenil. 
-  Dissenyar propostes d’accions des de l’àmbit de joventut 
-  Conèixer que fa cada municipi respecte a l’emprenedoria juvenil 
-  Donar suport i facilitar eines als professionals i als serveis 
implicats en la transició educació i treball (TET). 
-  Donar suport a la formació en el lleure i altres tipus de formacins 
que interessen als joves 
 

Emancipació 
juvenil 

Suport a l'emancipació 
juvenil 

Xarxa TETVO 

Millorem l'ocupació juvenil 

Taula Jove de Salut del Vallès Oriental 

Formació en el lleure 

-  Contribuir a la creació d’espais d’interlocució i de diàleg entre els 
joves i les joves i l’administració local. 
-  Fomentar l’associacionisme juvenil 
-  Vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria de 
joventut 

Participació Foment de la participació 

Suport a la participació  

Treball en xarxa amb els CC de la demarcació 
de Barcelona 

Competències delegades 
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1. METODOLOGIA 

 
 
Els eixos, objectius, programes i accions concretes que composen el Pla comarcal són el 
fruit d’un disseny i d’una proposta de treball consensuada amb els professionals i 
responsables polítics de Joventut de la comarca. En aquest sentit, i d’acord al que marca 
el Pla Nacional de Joventut, és important comprovar que tenim incorporats, ja des de fa 
temps, els principis rectors i criteris metodològics que inspiren el Pla Nacional. 
 
Principi de transformació: 
 
Qualsevol política pública ha d’estar, sense cap mena de dubte, impregnada d’aquest 
principi, d’aquesta voluntat d’introduir un canvi en el subjecte de l’acció. En aquest sentit, 
les polítiques de joventut dutes a terme al territori comarcal han d’incidir, sobretot, en la 
millora de l’emancipació juvenil i, en concret, en transformar els joves en l’àmbit de 
l’ocupació: com a administració no només hem de treballar per poder sumar esforços i 
recursos per trobar feina als joves de la comarca sinó també poder incidir en les eines i 
posar les bases per poder millorar la seva ocupabilitat: treballar els temes relatius a la 
formació,l’orientació laboral i acadèmica, i, de fet incidir en totes les condicions i tots els 
aspectes que constitueixen els elements d’entorn dels joves i que influeixen en el seu dia a 
dia. 
 
L’aplicació d’aquest principi passa sobretot per vetllar per mantenir una línia de treball en 
base als objectius següents: 
 

- Establir els canals que garanteixin el bon funcionament i el treball 
desenvolupat per l’Oficina Jove del Vallès Oriental,  com  a espai referent 
que ofereix als i a les joves de la comarca l’atenció integral necessària per 
al seu desenvolupament personal i social, elements decisius que ajuden 
en el seu procés d’emancipació  

- Potenciar la màxima descentralització dels serveis coordinats des 
d’aquesta Oficina Jove. 

- Potenciar el treball fet des de la Xarxa TETVO i sobretot la Fira Guia’t  
- Potenciar la formació i la millora de les competències dels professionals 

de joventut, perquè puguin treballar amb més eficàcia pels i amb els joves. 
 
 

Principi de participació: 
 
El servei comarcal de joventut ha d’actuar com  agent coordinador de les accions i les 
polítiques de joventut del territori, però sobretot ha de ser un espai de suport i recolzament 
al treball municipal, ja que aquests són els ens que directament treballen amb els joves i 
viuen i veuen el dia a dia de les seves realitats. 
 
El disseny d’actuacions ha de vetllar per la participació i implicació de tots els agents del 
territori, ja que sentint-se partícips d’un projecte és la manera clau per a que hom se senti 
seu aquest projecte. En aquest sentit, el Vallès Oriental compta amb una manera de 
treballar ja força consolidada amb els anys, fruit d’una dinàmica participativa intensa, que 
ha determinat els diferents canals existents per garantir la participació i alhora 
corresponsabilitat dels agents en el procés de definició, seguiment i avaluació de les 
accions dutes a terme. 
 
Les eines metodològiques de treball per a l’organització i la participació entre els municipis 
i el Consell Comarcal són les següents:  
 
 

- PLENARI TÈCNIC DE JOVENTUT: són sessions tècniques de treball i 
intercanvi d’informació d’interès general, obert a tots els professionals de 
joventut i al personal tècnic del Servei comarcal de joventut. Cada 
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ajuntament determina quin i quants professionals hi assisteixen i es 
treballa en base als objectius següents: 

 
 - fixar i consensuar objectius de Joventut en l’àmbit tècnic i 
 comarcal 
 -  establir la metodologia i el pressupost 
 - definir grups de treball i projectes, fer-ne el seguiment i 
 l’avaluació.   
 
Les sessions plenàries tindran una periodicitat semestral. Preferentment, 
el primer plenari es convocarà el primer trimestre de l’any i servirà per 
plantejar propostes, el seguiment i avaluació de projectes específiques o 
altres. Al novembre es faria el segon plenari, plantejat per fer l’avaluació i 
possibles millores i/o noves propostes per l’any següent. 
 
També, com una manera de treballar més la participació i la implicació 
tècnica, els plenaris es faran de forma itinerant pels diferents punts i 
espais joves de la comarca. 

 
- SESSIONS TÈCNIQUES EXTRAORDINÀRIES: són sessions tècniques 

específiques, dedicades a treballar de forma monogràfica un tema concret 
o per acabar els treballs pendents per manca de temps. La periodicitat no 
es pot establir, ja que la necessitat d’aquestes sessions és flexible i 
qualsevol tècnic ho pot demanar, tot i que la convocatòria i la preparació 
de la reunió es farà des del Servei comarcal de Joventut 

 
  

- PLENARI POLÍTIC DE JOVENTUT: és l’òrgan decisiu per naturalesa obert 
als regidors de Joventut de la comarca, tot i que l’assistència del personal 
tècnic també sempre que sigui coma acompanyant del regidor o per 
expressa voluntat d’aquest. Es treballa en base als objectius següents:  

 
- Consensuar i avaluar la proposta tècnica anual així com els 
objectius i accions en matèria de Joventut de la comarca, la 
metodologia de treball i el pressupost associat..  
- Compartir i debatre la visió política en matèria de Joventut, tot 
tenint com a base de treball la reflexió tècnica prèvia 
- Informar sobre projectes i accions dutes o per dur a terme 

   
Els plenaris polítics tenen també una periodicitat semestral. El Servei 
Comarcal de Joventut és l’encarregat de preparar-ne l’ordre del dia i 
també de convocar-los, a partir de la proposta feta amb el Conseller 
Comarcal. Aquests plenaris es duen a terme preferentment els mesos de 
juny i desembre. El darrer plenari polític serveix per tancar l’any i així 
valorar la feina feta i plantejar les línies a mantenir o millorar durant el 
proper any. 
 
També, com una manera de treballar més la participació i la implicació 
tècnica, els plenaris es faran de forma itinerant pels diferents punts i 
espais joves de la comarca. 
 

 
- GRUPS DE TREBALL COMARCALS, sessions de treball de professionals 

de la comarca que treballen un mateix tema.  
Es treballa en base als objectius següents:  

 

 Definició de projectes i d’objectius generals dels grups de treball. 

 Intercanvi de projectes que s’estan fent del mateix tema 

 Seguiment i avaluació dels projectes i treballs realitzats 
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  Aquestes reunions prioritàriament es coordinen i convoquen des  
   del Servei Comarcal Joventut, tot i que si algun dels membres de  
  Cada grup vol liderar el grup ho pot fer. Habitualment les reunions  
  es fan al propi Consell tot i que això també pot variar, adaptant-se a  
  les necessitats de cada grup de treball. 
   

Actualment, a la comarca es treballa  de forma organitzada en 5 grups de 
treball:  
 
   Grup de gènere i inclusió 
   Grup de Plans locals i Participació 
   Grup d’eines i recursos per als professionals 
   Grup d’ocupació i formació 
   Grup de Salut-Taula Jove de Salut del Vallès Oriental 

 
  

- PROJECTES ESPECÍFICS DE TREBALL: són sessions tècniques de 
treball i intercanvi entre municipis interessats en la concreció d’un projecte. 
Aquestes  sessions de treball suposen una manera efectiva de fer xarxa i 
de potenciar la realització d’accions que, més enllà del que s’hagi establert 
al Pla comarcal proposin accions específiques de treball (sortides, un 
treball sobre una temàtica concreta) entre diversos municipis o 
professionals de joventut interessats a treballar-hi.   
 

- JORNADES TEMÀTIQUES, sessions d’intercanvi d’experiències i debats 
d’interès dirigides a professionals de joventut i altres professionals 
interessats en la matèria. Els objectius de treball en aquestes jornades 
són. 

 

 Intercanvi i debat d’un tema d’interès 

 Fomentar el treball transversal i interdisciplinari 

 Fomentar la col·laboració i implicació interdepartamental (dins  
   del propi Consell Comarcal i dins dels ajuntaments implicats en 
    la realització de la jornada) 

 Coneixement d’experiències 
 

La preparació de la reunió va a càrrec del Servei Comarcal de Joventut, 
  amb el suport de grups de treball i amb professionals interessats. Com 
a mínim  un cop a l’any es fa una jornada, i si aquesta s’organitza a 
proposta d’algun  grup de treball comarcal es prioritza que la realització 
d’aquesta es dugui a  terme, de forma itinerant, als municipis d’on són els 
professionals de joventut  implicats al grup. 

 
D’altra banda, és evident que la realitat ha canviat molt i l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació permet arribar a un ampli ventall d’usuaris i implica uns nivells 
de participació molt elevat. Així, les xarxes socials (des del correu electròic fins a l’ús del 
facebook, el twitter, els blogs, etc) permet maximitzar les relacions i intercanvis entre els 
professionals, tot arribant de forma més ràpida i probablement molt més efectiva, als joves. 
 
No podem dubtar que l’ús de la xarxa virtual permet que en un moment com l’actual de 
retallades i de dificultats per comptar amb la participació dels professionals a les trobades 
o reunions presencials permet fer molt treball igual d’efectiu i potser més eficient. És en 
aquest sentit que es vol potenciar aquests canals de comunicació, que ja no són nous i 
que s’han incorporat cada cop més en la nostra vida diària. 

 
La xarxa virtual, però, ha de ser complementària al treball continuat entre els professionals 
de joventut i que es lliguen de forma més pràctica a projectes, tot complementant-ho amb 
espais d’intercanvi i debat presencials basats en les demandes del territori. El que sí que 
es té present és que el context actual de retallades dificulta, i molt, la disponibilitat tècnica 
per assistir  a reunions, xerrades, etc; en aquest sentit el bon ús de la xarxa virtual facilita 
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l’intercanvi i la participació dels professionals sense necessitat d’haver de fer trobades 
presencials que en els darrers temps s’havien hagut de suspendre per manca 
d’assistència. 

 
Principi de transversalitat: 
 
Les polítiques de Joventut es basen, per pròpia naturalesa i per la manera com estan 
enteses, en el treball transversal i compartit entre institucions, entre les diverses àrees de 
les administracions implicades i, en definitiva, en una estructura de treball compartit i en 
xarxa. Per dur a terme aquest treball marcadament interdepartamental i interinstitucional 
també és imprescindible tenir ben definides quines són les funcions dels principals agents 
implicats, com a manera de definir els rols de cadascú i quin paper cal jugar. En aquest 
sentit, a la nostra comarca s’ha treballat la definició dels rols del Consell Comarcal (o millor 
dit, el Servei Comarcal de Joventut) i dels municipis, quedant definits de la manera 
següent: 

Servei comarcal de Joventut 
(segons els acords de les reunions de treball i plenàries de l’any 2012) 
 

 Establir una relació quotidiana amb els municipis a través de: visites al territori, relació 
amb els professionals i l’ús de les tecnologies de la Informació 

 Conèixer les necessitats comarcals en matèria de Joventut. 

 Oferir formació tant a professionals com a regidors de Joventut. 

 Recercar bones pràctiques d’altres comarques o municipis. 

 Vetllar per la coordinació amb les administracions superiors, tant Direcció General de 
Joventut com Diputació de Barcelona 

 Coordinar l’Oficina Jove del Vallès Oriental i el Servei Comarcal de Joventut 

 Vetllar per la coordinació i el seguiment de la tasca que es faci des de l’ Associació 
Catalana de Municipis així com la Federació de Municipis de Catalunya. 

 Ser un banc de recursos. 

 Coordinar la comarca en matèria de Joventut. 

 Convocar les reunions (excepte en el cas dels projectes específics, que 
s’autoorganitzaran). 

 Fer el seguiment dels grups de treball i/o projectes. 

 Recercar ajuts i subvencions. 

 Redactar i liderar del Pla comarcal de joventut 

 Optimitzar els recursos. 

 Co-executar els  projectes en la mesura que sigui possible  

 Vetllar pel re-equilibri territorial: prioritzar projectes i recursos econòmics 

 Vetllar pel aconseguir la màxima implicació d’altres àrees del Consell Comarcal i de la 
resta d’institucions per elevar el grau de transversalitat de les polítiques de joventut 
comarcals. 
 
Professionals de joventut dels municipis 

 
D’acord a les diferents trobades i al treball fet en els darrers temps, les funcions que han 
de dur a terme els professionals de joventut de la comarca amb relació a les actuacions 
comarcals de joventut quedarien definides de la manera següent: 

 

 Participar en els plenaris tècnics i políticotècnic. 

 Participar en els grups de treball i en els projectes específics que interessin. 

 Facilitar el consens entre el polític i el tècnic al municipi abans del plenari polític- tècnic. 

 Col·laborar amb el Consell Comarcal per, especialment en relació a: 

- mantenir actualitzades les bases de dades existents (recursos humans, 
equipaments i espais per a joves, etc)  

- fer el seguiment dels grups de treball i dels projectes a través d’un portaveu que 
canalitzi la informació. 

- elaborar i col·laborar en fer el seguiment del Pla comarcal de joventut. 

 Coexecutar els  projectes, en la mesura de les seves possibilitats. 
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 Treball interinstitucional 
 

El Consell Comarcal és una administració local de caràcter secundari que té entre les 
seves funcions principals el suport als municipis i als professionals que en formen part. 
Aquest suport, és ara més necessari que mai, perquè en molts casos els professional de 
joventut es troba sobrepassat ja que ha anat adquirint més responsabilitats, dins d’un 
context de retallades.  
 
El més destacat en aquest procés és que el Consell comarcal manté la línia de donar  
recursos als municipis perquè desenvolupin les seves polítiques de joventut i no que 
desenvolupi un servei directe a la població jove de la comarca. Aquests recursos no han 
de ser estrictament econòmics, i més en un context com l’actual en el qual és molt difícil 
assegurar línies de finançament adequades, però si que es contempla que dins les 
tasques del professional de joventut del Servei comarcal cal redoblar l’esforç per coordinar 
i afavorir les xarxes comarcals de treball, tot facilitant la creació de projectes comuns entre 
els municipis i el treball amb les altres institucions com Direcció General de Joventut o 
l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona.  

 
En els propers 4 anys s’ha d’insistir en mantenir l’esforç per dur a terme accions 
específiques per facilitar la incorporació a la xarxa dels municipis que actualment no 
en formen part ja sigui perquè son molt petits o perquè no tenen personal dedicat a 
joventut.  

 
Durant els propers anys, el consell comarcal seguirà invertint en la dinamització de l’espai 
virtual www.vallesjove.cat així com en les millores de la seva part externa per adaptar-la a 
les demandes juvenils i en l’actualització d’aquest portal d’informació tenint en compte 
altres actuacions supra-comarcals així com el treball dut a terme per l’Oficina Jove del 
Vallès Oriental. 

 
La formació també és una de les formes de recolzament als municipis ja que permet 
l’adquisició d’eines pel treball diari. Durant aquest període es seguirà creant una oferta 
adaptada a les demandes de la comarca, sense duplicar amb altres administracions. El 
format pot variar però l’experiència dels darrers plans ens demostra que la combinació de 
teoria i pràctica - a través d’experiències o la creació posterior d’un projecte - dóna com a 
resultat una formació més a adequada a les expectatives generades i de més utilitat en l’ 
aplicabilitat a la feina diària. 
 
En aquestes formacions i/o trobades, es tindrà molt en compte les demandes dels 
professionals i alhora, per a dur-ho a terme, es treballarà de forma estreta amb els grups 
de treball constituïts. 
 
Treballar per potenciar aquesta formació és una manera d’enriquir els professionals de la 
comarca i, de retruc, els municipis i espais on desenvolupen la seva feina. 
 

 Treball interdepertamental 
 
El concepte joventut inclou un significat tant ampli que se’ns dubte quan ens plantegem 
treballar-hi cal tenir una perspectiva d’actuació global; en aquest sentit, és necessari un 
coneixement important del que estan fent en altres àrees o serveis de l’administració. Ja 
ho hem comentat quan descrivíem les polítiques de joventut que es duen a terme, en el 
sentit de que ens cal treballar amb les àrees de desenvolupament local, de serveis socials, 
educació, etc. Tot  plegat  ajuda a poder definir actuacions i polítiques que abracin totes 
les esferes i dimensions de la vida de les persones joves, tal i com esperem que es 
reflecteixi en aquest document i tal i com es visualitza al document marc, és  a dir, el Pla 
Nacional de Catalunya 2010-2020. 
 
Treballar amb la resta d’àrees del Consell Comarcal facilita  poder ser més eficaços en la 
feina i arribar als joves des de diverses vies. 

 

http://www.vallesjove.cat/
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8. COM DIAGNÒSTIQUEM 

 
L’anàlisi de les polítiques de joventut de la comarca pretén crear una visió global de 
comarca que serveixi de base per establir les línies d’actuació en matèria de joventut. En 
aquest sentit, s’han considerat vàries perspectives que cal millorar durant el  2013-2016. 
A continuació presentem l’esquema de com volem fer el diagnòstic i la visualització de 
les possibles millores que caldria fer durant els propers 4 anys. 
 

 Anàlisi quantitativa i qualitativa de la realitat juvenil de la comarca 
 
Les dades estadístiques a nivell comarcal han de contribuir a conèixer les necessitats en 
matèria de joventut. Tenint en compte que les prioritats marcades al pla les marquen les 
necessitats que manifesten els municipis, és un complement més que una eina decisiva, 
tot i que en aquest sentit s’aprofitarà la feina i la col·laboració amb l’Observatori de 
desenvolupament local del Vallès Oriental per poder fer un seguiment més exhaustiu 
d’aquestes dades. 
 
Amb el suport de l’Observatori i amb el treball tècnic que es faci des del Servei Comarcal 
de joventut es pretén fer el seguiment dels diferents estudis quantitatius i qualitatius que 
duen a terme els propis municipis així com la resta d’ administracions (Direcció General 
de joventut, Observatori Català de la Joventut, Institut d’Estadística de Catalunya, Oficina 
del Pla Jove, etc). D’aquesta manera es tindrà un major coneixement de la realitat dels 
municipis i especialment de la realitat del col·lectiu jove. L’ús de més dades i la 
disponibilitat d’un major coneixement estadístic proporcionen la possibilitat d’ interpretar 
les dades en funció de criteris també qualitatius i aprofundir en la participació dels joves 
en les polítiques locals. 
 

 Diagnosi i diagnòstic  
 

Durant l’ any 2005 es va fer una primera aproximació al territori intentant sistematitzar la 
informació recollida sobre les polítiques de joventut existents a la comarca i que es van 
recollir en un estudi de camp que va servir com a base pel pla comarcal d’aquell any i per 
establir bases de treball entre comarca i municipi encara vigents actualment (eines de 
participació, funcions de municipis i Consell comarcal....). 
 
Durant el 2009-2012 es va fer un salt qualitatiu important en el coneixement de les 
polítiques de joventut comarcals del Vallès Oriental tot millorant alguns aspectes. 
 
De cara als anys 2013-2016 es pretén treballar en dos àmbits principals amb relació al 
diagnòstic de les polítiques i actuacions comarcals de joventut: 
 
 

 Cobertura  
Cal arribar  a tots els municipis de la comarca, tot adaptant-nos a les seves 
característiques tenint en compte que hi ha 43 municipis i una gran diversitat. Actualment 
es distingeixen 3 nivells de cobertura i cal arribar a desenvolupar metodologies i eines 
diferenciades per tal de millorar la diagnosi en els propers 4 anys i potenciar el treball en 
xarxa, esforçant-nos sobretot perquè els municipis dels que es desconeix quin treball fan 
en temes de joventut se’n pugui tenir un coneixement bàsic. 
 

 Continguts  
La diagnosi ha de donar respostes per conèixer que es fa, com i amb quins recursos tot 
tenint en compte analitzar-ho a nivell municipal, a nivell comarcal i amb altres agents 
implicats. 
 
Fruit del treball fet en els darrers anys, actualment ja hi ha un treball consolidat i una 
dinàmica de funcionament amb els municipis que possibiliten parcialment el coneixement 
de les polítiques de joventut municipals i comarcals.  
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El diagnòstic d’aquestes polítiques de joventut es farà amb aquelles dades que es 
disposin i que es puguin anar recollint, amb l’objectiu sempre d’ampliar i actualitzar la 
informació disponible. 
 
 

 Qualitat 
 
El diagnòstic hauria d’interpretar en forma de conclusió el que s’està fent, el que s’hauria 
de fer i finalment el que es farà i que serà la base del Pla d’ actuació següent. 
 
L’ordre del diagnòstic pot variar en funció de les dades disponibles. Així, durant el 2013 
es partirà d’ordenar-ho per temes generals al voltant de l’emancipació i la participació: 
treball, educació i formació, salut, cultura, lleure i participació. 
 
És important matisar que, a diferència dels municipis, el diagnòstic comarcal tindrà en 
compte, per establir les prioritats en matèria de joventut, el que cada municipi considera 
que vol i pot treballar a nivell comarcal, independentment del que les dades mostrin 
(municipals o comarcals) per la qual cosa seran bàsiques les conclusions dels plenaris 
de joventut i la constitució dels grups de treball. 
 
Els municipis, per establir les seves prioritats, s’haurien de basar en les deteccions de les 
necessitats dels joves segons els seus estudis quantitatius i de participació amb joves; i 
el consell comarcal en la detecció de necessitats dels ajuntaments. 
 
Per elaborar el diagnòstic, creiem que hem de tenir en compte els aspectes següents: 
 
- Detectar els punts forts i febles del que s’està fent 
- Identificar el que queda descobert 
- Prioritat de temes que estableixen els municipis en els plenaris comarcals i els  grups 
de treball 
- Tenir en compte els criteris consensuats en plenari per prioritzar  

 Priorització 
 
Coneixement del territori: a partir de la diagnosi i el diagnòstic locals i comarcals de les 
polítiques de joventut del Vallès Oriental. En aquest sentit, el treball compartit amb 
l’Observatori de desenvolupament local esdevé cabdal per disposar de dades 
actualitzades que permeten comparar, fer anàlisis, etc. 
 
Participació dels municipis: a través de debats conduïts, aportacions individuals, 
treballs en grups i els plenaris, s’elaboren les propostes i els criteris que s’han tingut en 
compte per prioritzar en cada cas. En aquesta participació es tindrà en compte tant la 
participació tècnica, és a dir, dels professionals de joventut, com dels responsables 
polítics, és  a dir, els regidors de cadascun dels municipis. 
 
 
Afinitat entre municipis: es prioritzen aquells temes que interessen a diversos 
municipis bàsicament segons la proximitat territorial i l’afinitat de projectes. També, per 
tradició, i com que al llarg dels anys hi ha professionals que desenvolupen la seva feina 
de forma estable tenen més fàcil compartir projectes o maneres de treballar. 
 
Criteri tècnic i polític: cada tècnic ha de valorar amb el seu representant polític les 
seves prioritats com a municipi, el que s’englobarà en les propostes comarcals que 
finalment s’haurà d’aprovar pel Ple del Consell Comarcal. 
 
Disponibilitat de recursos: cal valorar la viabilitat dels projectes en funció dels recursos 
disponibles i prioritzar aquells que es preveuen com a realitzables. 
 
Prioritats d’altres administracions: per tal de ser realistes, cal valorar quines són les 
potencialitats i/o prioritats d’altres administracions i rendibilitzar recursos i acotar la funció 
del Consell Comarcal en cada acció (liderar o  complementar per exemple). També 
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valorem si es té competència directa o depèn en gran part de la decisió d’altres 
administracions. En un moment com l’actual es fa més necessari que mai establir criteris 
comuns i treballar tenint en compte les propostes i les directrius de les administracions 
superiors. 
 
Altres criteris: val a dir que si bé es prioritzaran uns temes segons els criteris explicats, 
es pot donar el cas de treballar paral·lelament altres temes que es consideren d’interès 
malgrat és difícil que s’estableixin com a prioritats per ser d’abast superior a la comarca o 
és complexa d’abordar  unilateralment des de joventut.  
 

 Coordinació  
 
Pel que fa al treball transversal i interdepartamental amb les altres àrees i 
administracions, des del Consell Comarcal es veu convenient que de forma periòdica hi 
hagi trobades o espais de coordinació i d’intercanvi on participin els caps d’àrea dels 
diferents departaments del Consell.  Això facilita tant l’intercanvi d’informació com la 
visualització de projectes comuns; tot i que l’experiència ha estat fonamentalment la d’un 
espai de traspàs d’informació comuna a l’organització, però si que ha permès treballar 
temes compartits, com ara la Fira Guia’t o temes concrets de Salut, Gènere, etc.  
 
El treball transversal pretén ser flexible i adaptat a la realitat actual, amb la proposta de 
creació d’ equips de treball a objectius comuns en els què es trobin implicades diferents 
àrees. Caldrà treballar per exemple en la definició d’objectius clars, en àmbits de 
polítiques adreçades a les dones, en temes de desenvolupament local on participen 
joves, en les taules de salut comarcals, etc. espais en els quals es veuen implicades 
diferents àrees, i des de les quals el treball compartit pot millorar l’eficiència de l’actuació 
i l’estalvi de recursos econòmics, que en la situació actual és molt important. 
 
Amb relació a la interinstitucionalitat cal incidir en no duplicar funcions i/o accions i 
aprofitar les potencialitats de cadascuna. Cal fer un esforç potser més acusat del que 
s’ha fet fins ara, tot definint bé quin paper juga cada administració (Direcció General de 
Joventut, Diputació i Consell Comarcal) així com definir clarament les funcions de 
cadascuna d’elles en matèria de joventut i quin pot ser el paper del Servei Comarcal de 
Joventut com a catalitzador de totes les funcions i directrius que impliquen el territori. És 
evident que en un context de retallades i d’especial limitacions de les administracions 
locals per manca de recursos el paper del Consell Comarcal ha de emfatitzar el seu 
paper de suport i coordinació de les necessitats i demandes dels municipis. 
 
Respecte a les eines pel treball conjunt entre administracions, el Consell Comarcal es 
coordina amb la Direcció General de Joventut de la Generalitat a través d’una eina 
establerta que són els GTT- Grups de Treball Territorial (reunions amb els tècnics dels 
Consells Comarcals de la demarcació de Barcelona amb una periodicitat trimestral) i  a 
través de la delegació de competències (accions que els Consells Comarcals assumeix 
per delegació).  
 
Els tècnics comarcals de la demarcació de Barcelona també es reuneixen periòdicament 
per potenciar l’intercanvi i el coneixement del desenvolupament de les polítiques de 
joventut als respectius territoris, trobades que serveixen com a espais per propiciar 
l’intercanvi d’idees, la reflexió i el suport mutu. Les trobades formen part de la Xarxa de 
Serveis Comarcals de Joventut de la demarcació de Barcelona. 
 
En elles, ja de forma habitual, es convida a participar una tècnica de la Direcció General 
de Joventut així com personal tècnic de l’Oficina del Pla Jove de Diputació, essent així 
una bona eina per fer un treball interinstitucional. En aquest sentit, en aquestes trobades 
també s’ ha obert la possibilitat de treballar projectes intercomarcals que caldrà definir i 
concretar amb el temps o per exemple poder compartir formacions. 
 
 
Amb l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona s’ha anat millorant la 
coordinació a través de l’intercanvi d’informació i la millora de la comunicació entre 
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ambdues administracions. Així, en relació als  ajuts i suports de la Diputació vers el 
Consell Comarcal hem de destacar que durant l’any 2012 es va tenir el suport en temes 
de formació i de cara al 2013, malgrat el context especialment difícil amb el qual 
treballem, s’ha manifestat la voluntat de continuar treballant en aquest sentit, la qual cosa 
va molt bé atès s’inscriu dins l’eix de treball de potenciar i enfortir als professionals de la 
comarca. 
9. COM AVALUAREM? 

 

 Què i per què avaluem? 
 
L’avaluació del Pla comarcal de joventut ens ha de servir per a revisar i anar incorporant 
de forma continuada les millores pertinents tant en el disseny del mateix pla comarcal 
com en els mateixos programes i projectes implementats (resultats), sense perdre de 
vista els objectius estratègics i eixos que defineixen i marquen les línies generals del pla i 
l’estructura organitzativa i participativa que el fa funcionar i li dóna sentit (procés). 
 
Aquells aspectes que ens interessa avaluar són els següents: 
 
- Vers el disseny (anàlisi de la realitat i diagnòstic) ens preguntarem: com hem fet 
l’anàlisi de la realitat, per a què ha servit, si ha estat coherent amb les intervencions 
d’altres administracions i com s’ha prioritzat la intervenció. 
 
- Grau  d’assoliment dels objectius del Pla Comarcal de Joventut: analitzar els 
resultats en quant a la millora o no de les polítiques locals i comarcals de joventut.  Es 
farà una avaluació final responent a les preguntes vers el disseny (general del pla), 
com s’ha dut a terme i els resultats del Pla Comarcal de Joventut. 

 
 
- Desenvolupament i resultats dels projectes  
  
Els resultats (per a què ha servit?) hauran de mostrar si la intervenció ha modificat la 
situació inicial i si aquesta pot ser més útil. 
 
En  l’execució (què s’ha fet i com?)  es valorarà si l’actuació ha estat eficaç (si hem 
assolit els objectius), si ha estat eficient (si els costos són raonables o proporcionals al 
guany aconseguit). 
 
- Organització i funcionament. Es valorarà la vessant més metodològica i de procés 
(com ens organitzem?) dels grups de treball, plenaris, formació. 
 
- Interinstitucionalitat. Es valorarà el nivell de coordinació i col·laboració entre les 
administracions: Direcció General de Joventut, Oficina Pla Jove de la Diputació, si 
s’escau, i altres consells comarcals. 
 
- Transversalitat:  Es valorarà el nivell de coordinació i col·laboració entre  les àrees del 
consell comarcal amb qui, d’una manera o altra, compartim programes i/o projectes: 
desenvolupament local (estudis, participació), serveis personals (salut, educació) tenint 
en compte els criteris de co-responsabilitat i co-finançament. 
 
 

 Qui avalua? 
 

- Avaluació interna: feta pel personal tècnic de joventut del Consell Comarcal, i els 
responsables polítics del Consell  a través de les coordinacions periòdiques. 
- Avaluació tècnica compartida: feta pels professionals de joventut de la comarca que 
formen part de la xarxa a través dels grups de treball i a través també dels plenaris. 
 
- Avaluació política compartida: feta pels regidors de joventut de la comarca que 
formen part de la xarxa, al plenari polític- tècnic de final d’any. 
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Així mateix, també és té previst incorporar, si s’escau, aquells aspectes d’avaluació fruït 
de les sessions d’assessorament i seguiment extern amb els tècnics/es de l’àrea de 
suport metodològic de la Direcció General així com altres àrees del Consell Comarcal 
amb les que es faci un treball conjunt. 
 
 

 Amb quines eines comptem per fer l’avaluació? 
 
- Els plenaris tècnics (2 a l’any) i polítics (2 a l’any) són els espais que permeten fer una 
avaluació compartida amb visió comarcal; dels projectes, dels grups de treball i del Pla 
Comarcal. Les eines utilitzades són bàsicament les següents:  tècniques qualitatives a 
través de dinàmiques participatives i tècniques quantitatives a través de 
qüestionaris.  
 
- Les entrevistes amb els professionals de joventut també són una eina de recollida 
d’informació que ens aporten pistes de com orientar el pla comarcal. 
 
- Sistema de recollida de dades a partir dels indicadors quantitatius i qualitatius 
fixats en cada projecte (pla d’actuació) perquè després en sigui fàcil l’anàlisi i la 
redefinició dels mateixos indicadors. 
 
- Al final del Pla Comarcal de Joventut es pot fer un DAFO compartit amb els 
professionals de la comarca. Aquest DAFO es treballarà amb el suport del tècnic de 
l’Observatori de desenvolupament local, tot potenciant dinàmiques de participació i el 
treball comú. 
 
(veure a l’annex els qüestionaris d’avaluació). 

 Quins són els moments d’avaluació?  
 
1er any PCJ 
2013 

2on any PCJ 
2014 

3er any PCJ 
2015 

4rt any PCJ 
2016 

 
Avaluació i 
seguiment del  
Pla d’actuació 
2013 (programes 
i projectes) 
 
 
 
 

 
Avaluació i 
seguiment del 
Pla d’actuació 
2014 
 
Avaluació 
seguiment PCJ 
(objectius 
estratègics, 
eixos, 
metodologia) 

 
Avaluació 
seguiment pla 
d’actuació  
(programes i 
projectes) 
 
 

Avaluació 
seguiment pla 
d’actuació   
Avaluació final 
del  PCJ 
(objectius 
estratègics i 
eixos i 
metodologia) 
 
DAFO compartit 
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10. TEMPORITZACIÓ ANUAL 
 
La temporització del pla de treball anual seguiria l’esquema que segueix, repetint-se de forma periòdica durant les quatre anualitats que composen el Pla 
Comarcal de Joventut. 
 

  gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre 

Calendari  d’organització de treball amb els municipis i el Consell Comarcal 

Plenaris 
tècnics 

                        

Plenari 
polític- 
tècnic 

                        

Reunions 
amb els 
grups de 
treball 

                        

Reunions de projectes segons el grup de treball 

Sessions extraordinàries segons necessitats 

Calendari intern per a l'any 2013 

Creació 
Pla 
Comarcal 
de 
Joventut 

                        

 
Avaluació 
del Pla 
Comarcal 
de 
Joventut 
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11. PLA DE FINANÇAMENT 

  Fonts de finançament 
 
L’àrea de joventut del Consell Comarcal assumeix el finançament del Pla Comarcal de 
Joventut (despeses de personal i pla d’actuació) mitjançant finançament de la Direcció 
General de Joventut  i el pressupost propi del Consell Comarcal, tot i que no es pot 
negar que la difícil situació financera i de tresoreria de les administracions locals com la 
nostra dificulta enormement poder disposar de pressupost propi, i per tant, la 
dependència envers les administracions superior que poden responsabilitzar-se més de 
l’aportació de recursos és evident. 
 
Altres fonts de finançament per projectes en els quals l’àrea de joventut participa de 
forma activa però que no coordina directament (Xarxa TETVO), provenen tant de la 
Direcció General de Joventut com de la  Diputació de Barcelona i d’altres departaments 
de la Generalitat. Fins ara aquests recursos econòmics són gestionats per altres àrees 
del Consell Comarcal i per tant no es computaven al pressupost del Pla. De cara aquest 
nou Pla, i fruit de l’esforç  per participar d’una manera més activa en la Xarxa TET i en 
concret en la realització de la Fira Guia’t si que es computa en el pressupost de Joventut  
aquesta partida. 
 
L’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona no subvenciona cap acció ni 
personal, tot i que en canvi fins ara a donat suport en accions de formació, és a dir, 
organitzant sessions formatives adaptades a les demandes de la comarca, o bé oferint 
els cursos que ja tenen establerts al territori. Malgrat el nou context actual de crisi i 
retallades i les dificultats, per part de l’Oficina Jove s’ha ofert poder seguir, per aquest 
any 2013, mantenint aquest suport, que és molt útil al territori i que suposa, tot i que 
d’una manera indirecta, una font de finançament prou significativa. 
 
D’altra banda, una de les línies de co-finançament principals del Pla Comarcal és a 
través dels projectes mancomunats entre els municipis que en formen part. Per 
exemple, en el pla comarcal anterior, el projecte de Plans Locals de Joventut 
mancomunats es va portar a la pràctica a través del finançament de tots els municipis 
implicats, més l’aportació de la Direcció General de Joventut i la del Consell Comarcal. 
També, en període biennal 2009-2010, el projecte de tècnics compartits va repetir 
aquesta fórmula de co-finançament, formalitzada a través d’un conveni anual de 
col·laboració. En l’àmbit de la formació en el lleure i suport a la participació, si bé no es fa 
mitjançant un conveni, si que hi ha una aportació econòmica de les parts implicades en 
el projecte. 
 
De cara al nou Pla Comarcal es podria recuperar la línia de tècnic compartit (tot i que 
potser es materialitzarà a partir del Pla d’Actuació 2014) però si que es compta amb altes 
projectes co-finançats com és el servei d’assessorament laboral als municipis, que dins 
la línia de millora de l’ocupació juvenil, forma part del Pla comarcal i és un exemple de 
treball coordinat amb l’Oficina Jove. 
 
Adjuntem el quadre relatiu al pressupost 2013 del Servei Comarcal de Joventut. 
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PRESSUPOST JOVENTUT PER A L'ANY 2013 
    

      Conveni Delegació de competències 
    

      

  
Despeses Ingressos 

  Servei Personal/projecte Cost  Conveni DGJ 
  

Servei comarcal de 
Joventut 

RESPONSABLE SERVEI 
COMARCAL DE JOVENTUT 30.418,20 € 

32.145,30 € 

  Visites i seguiment instal·lacions 
juvenils 1.727,10 € 

  
      Oficina Jove del Vallès Oriental 

    

   
Despeses Ingressos 

Servei Personal/projecte Període Cost 
 Conveni 
Oficina Jove 

Conveni 
Ajuntaments 
G6 

Servei de Treball i 
Emprenedoria-Gestionat 
per AVALOT-JOVES DE 
LA UGT 

1 Tècnica Orientadora Laboral a 
jornada completa  Gener a desembre 

2013 
73.137,60 € 

64.404,00 € 

11.699,93 € 
1 prospectora laboral a jornada 
completa 

Taula de Salut Jove del 
Vallès Oriental 

Accions de formació a 
professionals en Salut jove 
(disseny i preparació, execució de 
la formació i difusió).  

Gener a desembre 
2013 

2.000,00 € 

  
Mobilitat Internacional 

Assessorament on-line de març a 
desembre 2013 i formació  

Març a desembre 
2013 

2.300,00 € 

  TOTAL   77.437,60 € 64.404,00 € 11.699,93 € 
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Pla d'Actuació 2013 -proposta- 
    

      DESPESES VINCULADES A PERSONAL 
    

   
Despeses Ingressos 

Servei Personal/projecte Període Cost  DGJ 
CCVOR/ 
Pressupost 
2013 

Servei comarcal de 
Joventut 

Auxiliar administratiu gener-desembre 30.591,42 € 1.529,57€ 29.061,85 € 

Cap d'àrea gener-desembre 53.773,38 € 2.250,93 € 51.622,44 € 

 
    

DESPESES VINCULADES ALS PROGRAMES PREVISTOS 
    

     DESPESES   INGRESSOS  
FONT DE 
FINANÇAMENT 

 Programa Projectes  Cost total   Cost total    
 

Programa 1. Coneixement 
de la comarca 

Projecte 1.1: "A peu" pel Vallès 
Oriental 500,00 € 500,00 € 

CCVOR  Projecte 1.2: Suport mancomuntat 
per a l'elaboració de la diagnosi de 
PLJ 0,00 € 0,00 € 

 

Programa 2. Suport, 
coordinació i treball en 
xarxa 

Projecte 2.1: FEM XARXA! 153,00 € 153,00 € 

DGJ 

 Projecte 2.2: Formació a mida 0,00 € 0,00 € 
 Projecte 2.3: Jornades temàtiques 436,59 € 436,59 € 
 Projecte 2.4: Informació 0,00 € 0,00 € 
 Projecte 2.5: Les TIC en les 

polítiques de Joventut 532,00 € 532,00 € 
 Projecte 2.6: Benvinguda a la 

comarca 0,00 € 0,00 € 
 

Programa 3. Suport a 
l'emancipació juvenil 

Projecte 3.1: XARXA TETVO 4.000,00 € 4.000,00 € 

DGJ I OFICINA 
JOVE 

 Projecte 3.2: Millorem l'ocupació 
juvenil 17.978,75 € 17.978,75 € 

 Projecte 3.3: Taula de Salut Jove 0,00 € 0,00 € 
 

Programa 4. Foment de la 
participació 

Projecte 4.1: Suport a la 
participació 0,00 € 0,00 € 

 Projecte 4.2: Formació en el lleure 8.740,00 € 8.740,00 € 
 Projecte 4.3: Coordinació Xarxa 

Consells Comarcals 0,00 € 0,00 € 
 Subtotal despeses programes 32.340,34 € 32.340,34 € 

  TOTAL PRESSUPOST PLA D'ACTUACIÓ 2013 116.705,14 € 116.705,14 € 
    

  
  

  
TOTAL PRESSUPOST JOVENTUT ANY 2013 226.288,04 € 224.954,37 € 
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12. ANNEX 
- Plantilla d’avaluacions dels plenaris o trobades de professionals 

 
TÍTOL DE LA TROBADA:  
 
Lloc: 
Data:  
Horari:  
 

Objectius de la jornada:  
 
  

AVALUACIÓ PARTICIPANTS  

 

La valoració segueix un ordre numèric, es a dir, l’1 és el valor més baix i el  5 el més 
alt 

 

 1.    Valoració general de la trobada 1 2 3 4 5 

      

2. Valora els ítems següents : 

 
2.1 La informació rebuda prèviament a la trobada 

1 2 3 4 5 

      

2.2 Els temes tractats s’ajusten a les necessitats actuals 1 2 3 4 5 

      

2.3 S’ha propiciat l’intercanvi entre els professionals 1 2 3 4 5 

      

2.4 L’organització 1 2 3 4 5 

 
3. Valora el grau d’interès de la trobada en funció de la utilitat en la teva tasca 

professional 
 

3.1 Aportació pràctica 1 2 3 4 5 

3.2 Aportació reflexiva                                            1 2 3 4 5 

3.3 De coordinació/treball entre el teu municipi i els altres 1 2 3 4 5 

          
4. Valoració bloc informatiu i tallers (del que hagis participat) 

 

4.1  Oficina Jove - Servei Laboral 1 2 3 4 5 

4.2  Taller 1. Grup de TICs 1 2 3 4 5 

4.3  Taller 2. Grup de PLJ  1 2 3 4 5 

    4.4  Taller 3. Grup de Dinamitzadors i Informadors 
5. El que creus que ha estat més positiu és el següent:...  
6. Quins aspectes creus que caldria millorar (gestió, organització,...) 
7.   Per a trobades futures o espais de grups de treball,  seria interessant tractar els 
temes següents:…  

Moltes 
gràcies! 

 Plantilla d’avaluació de la formació de professionals de joventut 
 
 
NOM DEL CURS:  
 
Lloc:  
Data:  
Assistents: 
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Avaluació Ponència 1 Sr/Sra.                                                               

El ponent ha estat clar en la seva exposició 1 2 3 4 5 

El contingut s’adequa a les meves necessitats 1 2 3 4 5 

La documentació lliurada ha estat l’adequada 1 2 3 4 5 

Valoració global de la ponència 1 2 3 4 5 

 
 
Avaluació global de la jornada 
 
                                         

El contingut de la jornada s’adequa a les meves necessitats a la 
feina 

1 2 3 4 5 

Valoració del debat final 1 2 3 4 5 

L’organització ha estat correcta 1 2 3 4 5 

Valoració global de la jornada 1 2 3 4 5 

 
 
 

1. Aspectes més positius de la jornada: 
 

2. Aspectes que es podrien millorar (organització, continguts,....): 
 

3. Propostes de futures formacions: 
 

4. Altres observacions: 
 
Moltes gràcies!  
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- Relació de recursos humans a la comarca  
 

Nom Càrrec Ajuntament 

Meritxell P Tècnic@ de Joventut Aiguafreda 

Xavier B  Dinamitzador@ Juvenil Bigues i Riells 

Minerva S  Informador@ Juvenil Bigues i Riells 

Ernest O  Tècnic@ de Joventut Bigues i Riells 

Pere R  Tècnic@ de Joventut Caldes de Montbui 

Carme O Informador@ Juvenil Caldes de Montbui 

Àlex P Tècnic@ de Joventut Canovelles 

Francesc P Dinamitzador@ Juvenil Canovelles 

Pere C  
Informador@ i 
Dinamitzador@ Cardedeu 

Xavier B  Tècnic@ de Joventut Cardedeu 

Alba S  Dinamitzador@ Juvenil Cardedeu 

Núria G  Tècn@ i Informador@ Castellterçol 

Irene B 
Informador@ i 
Dinamitzador@ Figaró-Montmany 

Marta A  Tècnic@ de Joventut Granollers 

Laura O  Orientadora laboral Granollers 

Eva A Prospectora laboral Granollers 

Vanessa B Tècnic@ de Joventut Granollers 

Sandra J Dinamitzador@ Juvenil Granollers 

Xavi M  Dinamitzador@ Juvenil Granollers 

Carles M  Tècnic@ de Joventut la Garriga 

Anna  Dinamitzador@ Juvenil la Garriga 

Verònica G Dinamitzador@ Juvenil la Garriga 

Tània C  Dinamitzador@ Juvenil la Garriga 

Rafael C  Tècnic@ de Joventut la Llagosta 

Marta M 
Informador@ i 
Dinamitzador@ la Llagosta 

Rosó B Tècnic@ de Joventut la Roca del Vallès 

Jordi M Tècnic@ de Joventut l'Ametlla del Vallès 

Lídia P 
Informador@ i 
Dinamitzador@ l'Ametlla del Vallès 

Montserrat G  Tècnic@ de Joventut 
les Franqueses del 
Vallès 

Maria Jose R. Dinamitzador@ Juvenil 
les Franqueses del 
Vallès 

Mercedes T. Informador@ Juvenil 
les Franqueses del 
Vallès 

Leticia Z. Dinamitzador@ Juvenil 
les Franqueses del 
Vallès 

Carla F. 
Tècnic/a de prevenció 
de drogodependències 

les Franqueses del 
Vallès 

Vanesa C. Tècnic@ de Joventut Lliçà d'Amunt 

Fàtima K. Dinamitzador@ Juvenil Lliçà d'Amunt 

Carles V. Tècnic@ de Joventut Lliçà de Vall 
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Sandra N. Informador@ Lliçà de Vall 

Marta V. Dinamitzador@ Lliçà de Vall 

Cinta R. Tècnic@ de Joventut Llinars del Vallès 

Laura R. Tècnic@ de Joventut Martorelles 

Abel G. Tècnic@ de Joventut Mollet del Vallès 

Dolors L. Informador@ Juvenil Mollet del Vallès 

Xavier A. Dinamitzador@ Juvenil Mollet del Vallès 

Anna R. Informador@ Juvenil Montmeló 

Xavier R. Tècnic@ de Joventut Montmeló 

Marc C. Tècnic@ de Joventut Montornès del Vallès 

Ana D. Informador@ Juvenil Montornès del Vallès 

Montse C. Tècnic@ de Joventut Parets del Vallès 

Núria M. Tècnic@ de Joventut 
Servei Comarcal de 
Joventut 

Carme G. Suport administratiu 
Servei Comarcal de 
Joventut 

Josefa R. Cap d’Àrea 
Servei Comarcal de 
Joventut 

 
“ 

2. Notificar aquest acord als ajuntaments de la comarca i a la Direcció General de 
Joventut del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 24 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
16. Donar compte del Decret de Presidència 72/2013, de 29 de maig, d’aprovació 

del contingut i la signatura d’un conveni. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Presidència 
72/2013, de 29 de maig, d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni. 
 
 
17. Donar compte del Decret de Gerència 352/2013, de 17 de maig, de justificació 

d’una subvenció. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Gerència 
352/2013, de 17 de maig, de justificació d’una subvenció. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
18. Donar compte dels decrets de Presidència següents. 

- 62/2013, de 13 de maig, de declaració deserta d’una concertació d’una operació 
de tresoreria a curt termini 
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- 63/2013, de 15 de maig, i 83/2013, de 10 de juny, de concertació d’una operació de 
tresoreria a curt termini 
 

- 68/2013, de 23 de maig; 69/2013, de 23 de maig; 88/2013,de 20 de juny; 89/2013,de 
20 de juny; 90/2013,de 20 de juny; 91/2013, de 20 de juny; 92/2013 i 93/2013, de 20 
de juny, de reconeixement de triennis  
 

- 75/2013, de 30 de maig, de sol·licitud d’una bestreta 
- 77/2013, de 6 de juny, de convocatòria de provisió d’un lloc de treball 
- 79/2013, de 6 de juny, d’aprovació del llistat d’ admesos i exclosos per a la 

provisió d’una vacant de la plantilla de personal laboral temporal tècnic/a de 
gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió diplomat/da en 
treball social, escala d’administració general (codi LF13) 

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

- 62/2013, de 13 de maig, de declaració deserta d’una concertació d’una operació de 
tresoreria a curt termini 

- 63/2013, de 15 de maig, i 83/2013, de 10 de juny, de concertació d’una operació de 
tresoreria a curt termini 
 

- 68/2013, de 23 de maig; 69/2013, de 23 de maig; 88/2013,de 20 de juny; 89/2013,de 20 
de juny; 90/2013,de 20 de juny; 91/2013, de 20 de juny; 92/2013 i 93/2013, de 20 de 
juny, de reconeixement de triennis  
 

- 75/2013, de 30 de maig, de sol·licitud d’una bestreta 
- 77/2013, de 6 de juny, de convocatòria de provisió d’un lloc de treball 
- 79/2013, de 6 de juny, d’aprovació del llistat d’ admesos i exclosos per a la provisió 

d’una vacant de la plantilla de personal laboral temporal tècnic/a de gestió del grup de 
classificació A2, subescala tècnica de gestió diplomat/da en treball social, escala 
d’administració general (codi LF13) 

 
  
19. Donar compte dels decrets de Gerència següents. 

- 323/2013, de 7 de maig; 324/2013, de 7 de maig; 332/2013, de 9 de maig; 335/2013, de 
9 de maig; 357/2013, de 17 de maig; 373/2013, de 23 de maig; 389/2013, de 27 de 
maig, d’autorització de compensació d’hores 

- 325/2013, de 7 de maig; 411/2013, de 3 de juny; d’atorgament d’un ajut a l'estudi 
- 326/2013, de 7 de maig; 412/2013, de 3 de juny; 471/2013, de 21 de juny; i 477/2013, 

de 25 de juny, d’extinció i liquidació del contracte 
- 328/2013, de 8 de maig; 338/2013, de 14 de maig; 339/2013, de 14 de maig; 387/2013, 

de 28 de maig; 388/2013, de 28 de maig; 441/2013, de 13 de juny; 480/2013, de 25 de 
juny; 481/2013, de 25 de juny i 495/2013, de 2 de juliol, d’autorització a l’assistència 
a formació del personal 

- 344/2013, de 16 de maig, de designació a una comissió municipal de participació 
ciutadana 

- 330/2013, de 8 de maig, de tramitació d’un document comptable ADOP-J 
- 333/2013, de 9 de maig; 358/2013, de 17 de maig; 376/2013, de 24 de maig; 417/2013, 

de 3 de juny; 446/2013, de 17 de juny; 466/2013, de 20 de juny i 484/2013, de 27 de 
juny, d’aprovació de relacions de propostes de despesa  

- 334/2013, de 9 de maig; 362/2013, de 20 de maig; 377/2013, de 24 de maig; 418/2013, 
de 4 de juny; 429/2013, d’11 de juny; 463/2013, de 20 de juny; 467/2013, de 20 de 
juny, d’aprovació de relacions de factures 

- 351/2013, de 17 de maig, d’atorgament d'una bestreta  
- 343/2013, de 16 de maig; 365/2013, de 22 de maig; 409/2013, de 31 de maig; 

470/2013, de 20 de juny, de modificació del pressupost general d’ingressos i 
despeses de 2013 
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- 369/2013, de 23 de maig; 370/2013, de 23 de maig; 390/2013, de 28 de maig; 
391/2013, de 28 de maig i 458/2013, de 19 de juny, de justificació i reposició de 
bestretes de caixa fixa 

- 372/2013, de 23 de maig, de productivitat  
- 379/2013, de 24 de maig; 460/2013, de 20 de juny; 461/2013, de 20 de juny; 462/2013, 

de 20 de juny i 479/2013, de 25 de juny, de rescabalament de despeses 
- 382/2013, de 27 de maig, de regularització de triennis 
- 392/2013, de 28 de maig, d’autoritzar una comissió de serveis 
- 407/2013, de 31 de maig; 415/2013, de 3 de juny; 457/2013, de 19 de juny; 478/2013, 

de 25 de juny, de contractació 
- 414/2013, de 3 de juny, de permís de lactància 
- 419/2013, de 4 de juny, de resolució d'un recurs de reposició. 
- 438/2013, de 12 de juny; 439/2013, de 12 de juny; 476/2013, de 25 de juny; 456/2013, 

de 19 de juny i 495/2013, de 2 de juliol, d’aprovació de contractes administratius 

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

- 323/2013, de 7 de maig; 324/2013, de 7 de maig; 332/2013, de 9 de maig; 335/2013, de 9 
de maig; 357/2013, de 17 de maig; 373/2013, de 23 de maig; 389/2013, de 27 de maig, 
d’autorització de compensació d’hores 
 

- 325/2013, de 7 de maig; 411/2013, de 3 de juny; d’atorgament d’un ajut a l'estudi 
 

- 326/2013, de 7 de maig; 412/2013, de 3 de juny; 471/2013, de 21 de juny; i 477/2013, de 
25 de juny, d’extinció i liquidació del contracte 

 
- 328/2013, de 8 de maig; 338/2013, de 14 de maig; 339/2013, de 14 de maig; 387/2013, de 

28 de maig; 388/2013, de 28 de maig; 441/2013, de 13 de juny; 480/2013, de 25 de juny; 
481/2013, de 25 de juny i 495/2013, de 2 de juliol, d’autorització a l’assistència a formació 
del personal 
 

- 344/2013, de 16 de maig, de designació a una comissió municipal de participació 
ciutadana 

 
- 330/2013, de 8 de maig, de tramitació d’un document comptable ADOP-J 
 
- 333/2013, de 9 de maig; 358/2013, de 17 de maig; 376/2013, de 24 de maig; 417/2013, de 

3 de juny; 446/2013, de 17 de juny; 466/2013, de 20 de juny i 484/2013, de 27 de juny, 
d’aprovació de relacions de propostes de despesa  

 
- 334/2013, de 9 de maig; 362/2013, de 20 de maig; 377/2013, de 24 de maig; 418/2013, de 

4 de juny; 429/2013, d’11 de juny; 463/2013, de 20 de juny; 467/2013, de 20 de juny, 
d’aprovació de relacions de factures 

 
- 351/2013, de 17 de maig, d’atorgament d'una bestreta  

 
- 343/2013, de 16 de maig; 365/2013, de 22 de maig; 409/2013, de 31 de maig; 470/2013, 

de 20 de juny, de modificació del pressupost general d’ingressos i despeses de 2013 
 
- 369/2013, de 23 de maig; 370/2013, de 23 de maig; 390/2013, de 28 de maig; 391/2013, 

de 28 de maig i 458/2013, de 19 de juny, de justificació i reposició de bestretes de caixa 
fixa 

 
- 372/2013, de 23 de maig, de productivitat  
 
- 379/2013, de 24 de maig; 460/2013, de 20 de juny; 461/2013, de 20 de juny; 462/2013, de 

20 de juny i 479/2013, de 25 de juny, de rescabalament de despeses 
 

- 382/2013, de 27 de maig, de regularització de triennis 
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- 392/2013, de 28 de maig, d’autoritzar una comissió de serveis 

 
- 407/2013, de 31 de maig; 415/2013, de 3 de juny; 457/2013, de 19 de juny; 478/2013, de 

25 de juny, de contractació 
 

- 414/2013, de 3 de juny, de permís de lactància 
 

- 419/2013, de 4 de juny, de resolució d'un recurs de reposició. 
 
- 438/2013, de 12 de juny; 439/2013, de 12 de juny; 476/2013, de 25 de juny; 456/2013, de 

19 de juny i 495/2013, de 2 de juliol, d’aprovació de contractes administratius 

 
 
20. 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. (1r trimestre 2013). 

 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe següent: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 20 de maig 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 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 



86 

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.» 
 

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 



87 

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 
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realitzades per part del Ministerio directament mitjançant la petició de l’informe 
corresponent, malgrat que d’una primera lectura del text normatiu(Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM) difícilment es 
podia presumir la concreció que finalment s’ha donat de la informació que calia contemplar 
per part del Ministerio. No s’ha pogut comprovar els càlculs realitzats per part del 
programari de comptabilitat ja que en el detall no efectua els sumatoris que expliquem més 
endavant, 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 primer trimestre de l’exercici 2013 el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental ha comptabilitzat un nombre de  421 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 41 dies, presentant un període mig de 
pagament excedit de 7 dies : 
 

PMP = 
≈ 59.220.675,11 €*d 

= 41 d 
1.444.406,71 € 

 

PMPE = 
≈ 6.188.638,19 €*d 

= 7 d 
884.091,17 € 
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El nombre total de pagaments que s’han realitzat en el trimestre dins el termini legal 
establert de 30 dies són 175, d’import total de 560.315,54 €, representant un 38,79% del 
total de l’import de pagaments.  
 
La resta de pagaments, 246, s’han realitzat fora del termini legal establert, d’import total 
de 884.091,17 €, representant un 61,21% 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. 
 
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 175 560.315,54 38,79 

Resta de pagaments 246 884.091,17 61,21 

Pagaments totals dins del trimestre 421 1.511.002,32 100,00  

Obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini legal a la 
data de tancament del trimestre natural 5 84.281,08   

 

Factures pendents de pagament a data 31/03/2013 

 

 
 
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 quart trimestre de l’exercici 2012 el consell Comarcal del Vallès 
Oriental ha comptabilitzat un nombre de 128 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 32 dies, presentant un període mig 
de pendent de pagament excedit de 91 dies : 
 

PMPP = 
≈ 19.405.706,24 €*d 

= 32 d 606.428,32 € 
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PMPPE = 
             7.669.578,28 €*d 

= 91 d 
84.281,08 € 

 
El nombre total de factures pendents de pagament a final del trimestre que es troben 
dins el termini legal establert de 30 dies són 123, d’import total de  522.147,24 €, 
representant un 86,10% del total del pendent de pagament.  
 
La resta de factures pendents de pagament a final del trimestre, 5 es troben fora del 
termini legal establert, d’import total de 84.281,08 €, representant un 13,90% del total de 
l’import de les factures pendents de pagament al final del període. 
 

Interessos de demora pagats en el trimestre  

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental no ha satisfet i/o pagat cap import en concepte 
d’interessos de demora pel període excedit entre el dia de pagament i el dia legalment 
establert. 
 

Factures/documents/operacions a final de trimestre amb mes de 90 dies des de la seva 
anotació en el registre  

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental no contempla durant el primer trimestre cap 
operació/document justificatiu/factura a final del trimestre amb mes de 90 dies des de la 
seva anotació en el registre sense haver iniciat la seva tramitació.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 216 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel 

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, modificat per la disposició final 
6.1 del Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, estableix el pagament del preu. 
 

2. 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. 
 

3. 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 prendre coneixement de l’informe trimestral sobre el 
compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
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morositat en les operacions comercials del primer trimestre de l’any 2013, emès per la 
tresorera i l’interventor de 20 de maig de 2013.” 
 
El senyor Francesc Aragón i Sánchez diu que donem informació de les dades 
corresponents al primer trimestre de l’exercici, i en principi de forma molt sucinta 
comentarem que el nombre total de pagaments realitzats durant el trimestre ha estat 
421, el quals estaven en termini 175 i fora de termini 246. No obstant això, cal fer 
esment al tema que el termini mitjà era simplement de 41 dies, no era gaire fora de 
termini, no eren els 30, però en principi estava molt a prop d’aquesta obligació legal. 
Les obligacions pendents de final de períoode que no s’havien pagat i estaven fora de 
termini eren només 5 amb un import de 84.281, en relació amb l’import pagat 
d’1.511.002,32, per tant era una quantitat poc significativa en relació al volum total de 
pagaments. Aquestes són les dades més importants en relació, si teniu interès amb 
l’informació completa, la tenen en el punt de l’ordre del dia amb tot l’informe i totes les 
especificacions en relació a obligacions, destinataris, etc. 
 
 
21. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost general d'ingressos i 

despeses de l’any 2013. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’estat d’execució del 
pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2013, que és el següent: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 
L'estat d'execució del pressupost general d'ingressos i despeses de l’any 2013 pel primer quadrimestre, és: 
 
Liquidació de despeses – pressupost exercici corrent 2014 (orgànica/programa/econòmica) 
 
Prog. Econ. Sp. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses 

compromeses 
Obligacions 
reconegudes 

netes 

Pagaments Obligacions 
pendents 

de 
pagament 

Romanents 
de crèdit 

1100 31001 1 PÒLISSA DE CRÈDIT: INTERESSOS 32.500,00  0,00  32.500,00  13.487,17  13.487,17  4.898,99  8.588,18  19.012,83  

1100 35200 1 INTERESSOS DE DEMORA 100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  

1100 35900 1 ALTRES DESPESES FINANCERS 10.000,00  0,00  10.000,00  632,09  632,09  632,09  0,00  9.367,91  

17000 12000 1 MA: BASE A1 14.677,32  0,00  14.677,32  14.677,32  3.881,67  3.881,67  0,00  10.795,65  

17000 12001 1 SOUS DEL GRUP A2. 51.626,08  0,00  51.626,08  51.626,08  16.571,18  12.159,87  4.411,31  35.054,90  

17000 12003 1 SOUS DEL GRUP C1. 9.884,84  0,00  9.884,84  9.884,84  2.880,08  2.880,08  0,00  7.004,76  

17000 12006 1 MA: TRIENNIS 4.704,48  0,00  4.704,48  4.704,48  1.375,95  1.306,41  69,54  3.328,53  

17000 12100 1 MA: DESTÍ 35.796,18  0,00  35.796,18  35.796,18  10.441,34  8.625,31  1.816,03  25.354,84  

17000 12101 1 MA: ESPECÍFIC 59.167,78  0,00  59.167,78  59.167,78  17.307,14  14.300,03  3.007,11  41.860,64  

17000 12103 1 MA: ALTRES COMPLEMENTS 6.650,00  0,00  6.650,00  6.650,00  1.662,50  1.662,50  0,00  4.987,50  

17000 13100 1 LABORAL TEMPORAL 30.465,16  0,00  30.465,16  30.465,16  8.863,44  8.863,44  0,00  21.601,72  

17000 16000 1 MA: SEGURETAT SOCIAL 62.943,12  0,00  62.943,12  62.943,12  17.316,32  17.316,32  0,00  45.626,80  

17000 22706 1 MA: PRESTACIO SERVEIS 20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  

17000 22708 1 MA: DESPESES DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE LA TAXA 1.441,25  0,00  1.441,25  265,40  265,40  265,40  0,00  1.175,85  

17000 48012 1 SUBVENCIÓ ADF 6.000,00  0,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00  

17202 46701 1 CONSORCI DEL PARC SERRALADA LITORIAL 3.866,90  0,00  3.866,90  0,00  0,00  0,00  0,00  3.866,90  

23100 13000 1 POLITIQUES SOCIALS: RETRIBUCIONS BÀSIQUES 69.966,90  0,00  69.966,90  69.966,90  21.643,43  21.643,43  0,00  48.323,47  

23100 13002 1 ALTRES REMUNERACIONS 1.499,96  0,00  1.499,96  0,00  0,00  0,00  0,00  1.499,96  

23100 16000 1 SEGURETAT SOCIAL 21.807,36  0,00  21.807,36  21.807,36  7.787,61  7.787,61  0,00  14.019,75  

23100 23300 1 GENT GRAN 600,00  0,00  600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  600,00  

23101 12000 1 SOUS DEL GRUP A1 14.677,32  0,00  14.677,32  14.677,32  4.436,20  4.436,20  0,00  10.241,12  

23101 12004 1 EAIA: SOUS DEL GRUP C2 8.378,58  0,00  8.378,58  8.378,58  2.397,00  2.397,00  0,00  5.981,58  

23101 12006 1 EAIA: TRINNIS 3.618,93  0,00  3.618,93  3.618,93  1.114,29  1.114,29  0,00  2.504,64  

23101 12100 1 EAIA: COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 11.054,82  0,00  11.054,82  11.054,82  3.158,52  3.158,52  0,00  7.896,30  

23101 12101 1 EAIA: COMPLEMENT ESPECÍFIC 20.362,16  0,00  20.362,16  20.362,16  5.817,76  5.817,76  0,00  14.544,40  

23101 13000 1 EAIA: RETRIBUCIONS BÀSIQUES 238.955,38  0,00  238.955,38  238.955,38  65.678,51  65.678,51  0,00  173.276,87  

23101 13002 1 EAIA: ALTRES REMUNERACIONS 1.424,92  0,00  1.424,92  1.424,92  407,12  407,12  0,00  1.017,80  

23101 13100 1 EAIA: LABORAL TEMPORAL 85.824,82  0,00  85.824,82  85.824,82  28.523,26  28.523,26  0,00  57.301,56  

23101 16000 1 EIAA: SEGURETAT SOCIAL 118.672,99  0,00  118.672,99  118.672,99  33.875,22  33.875,22  0,00  84.797,77  

23101 22706 1 EAIA: SUPERVISIÓ TÈCNICA 3.060,00  0,00  3.060,00  2.600,00  0,00  0,00  0,00  3.060,00  

23102 12001 1 UBASP: SOUS DEL GRUP A2. 51.626,08  0,00  51.626,08  51.626,08  15.343,68  14.384,70  958,98  36.282,40  

23102 12006 1 UBASP: TRIENNIS 7.954,98  0,00  7.954,98  7.954,98  2.468,67  2.364,36  104,31  5.486,31  

23102 12100 1 UBASP: COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 25.608,38  0,00  25.608,38  25.608,38  7.316,68  6.966,75  349,93  18.291,70  

23102 12101 1 UBASP: COMPLEMENT ESPECÍFIC 38.480,40  0,00  38.480,40  38.480,40  10.994,40  10.434,67  559,73  27.486,00  

23102 12103 1 UBASP: ALTRES COMPLEMENTS 10.500,00  0,00  10.500,00  10.500,00  3.000,00  3.000,00  0,00  7.500,00  
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23102 13000 1 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 207.819,56  0,00  207.819,56  207.819,56  60.707,69  60.707,69  0,00  147.111,87  

23102 13100 1 UBASP: LABORAL TEMPORAL 190.694,22  0,00  190.694,22  190.694,22  55.897,40  55.897,40  0,00  134.796,82  

23102 16000 1 UBASP: SEGURETAT SOCIAL 163.487,22  0,00  163.487,22  163.487,22  43.901,65  43.901,65  0,00  119.585,57  

23102 22706 1 ATENCIÓ DOMICILIARIA 533.313,94  0,00  533.313,94  479.099,58  109.645,01  75.503,34  34.141,67  423.668,93  

23102 23120 1 UBASP: LOCOMOCIÓ I DESPLAÇAMENTS DEL 
PERSONAL 

41.193,49  0,00  41.193,49  4.938,89  6.803,13  6.699,59  103,54  34.390,36  

23102 46200 1 UBASP: ATENCIÓ PRIMÀRIA 1.709.707,24  0,00  1.709.707,24  0,00  0,00  0,00  0,00  1.709.707,24  

23102 46225 1 UBASP: SAD SOCIAL: AJUNTAMENTS 455.932,80  0,00  455.932,80  0,00  0,00  0,00  0,00  455.932,80  

23102 46227 1 UBASP: AJUTS URGÈNCIA SOCIAL 195.120,00  0,00  195.120,00  0,00  0,00  0,00  0,00  195.120,00  

23103 22706 1 IMMIGRACIÓ:Estudis i treballs tècnics. 25.322,78  0,00  25.322,78  8.650,00  0,00  0,00  0,00  25.322,78  

23105 22300 1 TRANSPORTS 578.427,20  0,00  578.427,20  190.769,41  138.257,82  105.611,14  32.646,68  440.169,38  

23105 22706 1 TRANSPORT ADAPTAT: MONITORS 88.650,00  0,00  88.650,00  84.302,50  21.630,47  15.002,87  6.627,60  67.019,53  

23105 48020 1 TRANSPORT ADAPTAT: DON CABALLO 4.704,00  0,00  4.704,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.704,00  

23105 48021 1 TRANSPORT ADAPTAT: ASPACE 24.500,00  0,00  24.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.500,00  

23105 48022 1 TRANSPORT ADAPTAT APINDEP 60.000,00  0,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00  

23106 48900 1 SUBVENCIONS 11.197,18  0,00  11.197,18  5.650,00  5.650,00  3.900,00  1.750,00  5.547,18  

23107 48017 1 CONVENI PIS MALALTS SAHRAUÍS 0,00  15.000,00  15.000,00  4.700,00  4.700,00  4.700,00  0,00  10.300,00  

23113 13100 1 SOCIO-EDUCATIVA: LABORAL TEMPORAL 30.584,14  0,00  30.584,14  30.584,14  7.956,83  7.956,83  0,00  22.627,31  

23113 13101 1 SOCIO-EDUCATIVA: ALTRES COMPLEMENTS 3.850,00  0,00  3.850,00  3.850,00  174,17  174,17  0,00  3.675,83  

23113 16000 1 SOCIO-EDUCATIVA: Seguretat Social. 11.155,92  0,00  11.155,92  11.155,92  4.240,21  4.240,21  0,00  6.915,71  

23113 22706 1 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 20.204,97  0,00  20.204,97  780,00  0,00  0,00  0,00  20.204,97  

23114 49008 1 AMUNORCHI: FASE II VIES COMUNES 16.434,75  1.000,00  17.434,75  1.000,00  1.000,00  1.000,00  0,00  16.434,75  

23120 48900 1 CONVENI SOLIDARITAT: ACOLLIMENT URGÈNCIES 
DONES 

10.490,86  0,00  10.490,86  10.907,66  10.907,66  0,00  10.907,66  -416,80  

23120 48901 1 CONVENI SOLIDARITAT: CENTRE ACOLLIDA 
TEMPORAL 

4.538,50  0,00  4.538,50  0,00  0,00  0,00  0,00  4.538,50  

23120 48902 1 CONVENI SOLIDARITAT : PUNT DE TROBADA 51.390,17  0,00  51.390,17  0,00  0,00  0,00  0,00  51.390,17  

23131 13000 1 JOVENTUT: RETRIBUCIONS BÀSIQUES 22.423,98  0,00  22.423,98  22.423,98  6.813,38  6.813,38  0,00  15.610,60  

23131 16000 1 JOVENTUT: SEGURETAT SOCIAL 6.231,50  0,00  6.231,50  6.231,50  2.105,17  2.105,17  0,00  4.126,33  

23131 22700 1 JOVENTUT: CONVENI SUPORT PLA JOVENTUT 13.466,54  0,00  13.466,54  4.791,23  3.426,99  3.130,54  296,45  10.039,55  

23132 22699 1 ALTRES DESPESES DIVERSES 4.000,00  0,00  4.000,00  314,60  0,00  0,00  0,00  4.000,00  

23132 22706 1 OFICINA JOVE: ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 70.226,76  0,00  70.226,76  70.504,50  13.279,63  11.921,50  1.358,13  56.947,13  

23198 46224 1 CENTRES OCUPACIONALS PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITATS : Conveni 

281.402,35  0,00  281.402,35  0,00  0,00  0,00  0,00  281.402,35  

24153 45004 1 PROJECTE RURURBA: APORTACIONS SOCIS 0,00  28.007,81  28.007,81  28.007,81  28.007,81  28.007,81  0,00  0,00  

24153 46104 1 PROJECTE RURURBAL: APORTACIONS SOCIS 0,00  70.805,66  70.805,66  70.805,66  70.805,66  70.805,66  0,00  0,00  

24153 49004 1 PROJECTE RURURBAL: APORTACIONS SOCIS 0,00  311.096,25  311.096,25  311.096,25  311.096,25  311.093,61  2,64  0,00  

31301 22300 1 XERINGUES: TRANSPORTS 968,27  0,00  968,27  440,00  25,58  25,58  0,00  942,69  

31301 46235 1 XERINGUES INTERCANVI: TRANSFERENCIES 
AJUNTAMENTS 

2.163,00  0,00  2.163,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.163,00  

32301 13000 1 JO: PERSONAL FIX 0,00  22.866,31  22.866,31  22.866,31  6.962,36  6.962,36  0,00  15.903,95  

32301 13100 1 JOVES PER L'OCUPACIÓ LABORAL TEMPORAL  0,00  28.521,54  28.521,54  28.521,54  8.377,66  8.377,66  0,00  20.143,88  

32301 16000 1 JOVES PER L'OCUPACIÓ: SEGURETAT SOCIAL 0,00  15.140,95  15.140,95  15.140,95  4.460,72  4.460,72  0,00  10.680,23  

32301 22699 1 JOVES PER L'OCUPACIÓ: ALTRES DESPESES 
DIVERSES 

0,00  33.576,60  33.576,60  2.182,95  386,43  123,98  262,45  33.190,17  

32301 22701 1 JO: SEGURETAT 0,00  56.914,38  56.914,38  48.779,40  0,00  0,00  0,00  56.914,38  

32301 48000 1 JO: BEQUES JOVES PER L'OCUPACIÓ 0,00  24.000,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00  

32302 13100 1 ATURATS LLARGA DURADA: LABORAL TEMPORAL  0,00  54.978,00  54.978,00  44.181,43  8.177,56  8.177,56  0,00  46.800,44  

32302 16000 1 ATURATS LLARGA DURADA: SEGURETAT SOCIAL 0,00  25.872,00  25.872,00  18.258,97  1.159,24  1.159,24  0,00  24.712,76  

32302 22699 1 ATURATS LLARGA DURADA: ALTRES DESPESES 0,00  17.125,00  17.125,00  903,87  599,05  599,05  0,00  16.525,95  
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DIVERSES 

32302 22706 1 ATURATS LLARGA DURADA: ESTUDIS I TREBALLS 
TÈCNICS 

0,00  103.885,00  103.885,00  86.381,22  8.247,36  0,00  8.247,36  95.637,64  

32302 48000 1 ATURATS LLARGA DURADA: BEQUES I AJUTS  0,00  14.400,00  14.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.400,00  

32401 12000 1 ED: Sous del grup A1. 14.677,32  0,00  14.677,32  14.677,32  4.436,20  4.436,20  0,00  10.241,12  

32401 12003 1 ED: SOUS DEL GRUP C1. 9.884,84  0,00  9.884,84  9.884,84  2.880,08  2.880,08  0,00  7.004,76  

32401 12006 1 ED: Triennis. 5.709,20  0,00  5.709,20  5.709,20  1.669,44  1.669,44  0,00  4.039,76  

32401 12100 1 ED: Complement de destinació. 14.316,68  0,00  14.316,68  14.316,68  4.090,48  4.090,48  0,00  10.226,20  

32401 12101 1 ED: Complement específic. 28.710,36  0,00  28.710,36  28.710,36  8.202,96  8.202,96  0,00  20.507,40  

32401 12103 1 ED; Altres complements. 6.650,00  0,00  6.650,00  6.650,00  1.900,00  1.900,00  0,00  4.750,00  

32401 13000 1 ED: Retribucions bàsiques. 23.322,30  0,00  23.322,30  23.322,30  6.721,40  6.721,40  0,00  16.600,90  

32401 16000 1 ED: Seguretat Social. 26.805,84  0,00  26.805,84  26.805,84  7.134,42  7.134,42  0,00  19.671,42  

3242601 22300 1 12-13: TRANS. ESCOLAR OBLIGATORI I GRATUIT 529.968,34  0,00  529.968,34  578.960,45  268.371,27  193.303,93  75.067,34  261.597,07  

3242601 22706 1 12-13: MONITORS TRANS ESCOLAR OBLIGATORI I 
GRATUIT 

91.519,26  0,00  91.519,26  102.725,70  49.303,66  34.361,74  14.941,92  42.215,60  

3242601 48002 1 12-13: DESPLAÇAMENTS AJUTS OBLIGATORIS 
INDIVIDUALS 

22.014,35  0,00  22.014,35  22.536,57  22.536,57  22.536,57  0,00  -522,22  

3242602 22300 1 12-13: TRANSPORT EDUCACIÓ ESPECIAL ESCOLAR 446.099,80  0,00  446.099,80  500.721,67  217.170,75  158.815,31  58.355,44  228.929,05  

3242602 22706 1 12-13: MONITORS TRANSPORT EDUCACIO ESPECIALS 
ESCOLAR 

145.980,80  0,00  145.980,80  163.856,00  78.310,40  54.476,80  23.833,60  67.670,40  

3242603 22300 1 12-13: TRANSPORTNO OBLIGATORI ESCOLAR DECRET 
16/96 

268.091,11  0,00  268.091,11  290.618,95  139.974,26  99.877,21  40.097,05  128.116,85  

3242603 22706 1 12-13: MONITORS TRANS. NO OBLIGATORI DECRET 
16/96 

67.543,56  0,00  67.543,56  75.814,20  36.528,66  25.501,14  11.027,52  31.014,90  

3242603 48003 1 12-13: DESPLAÇAMENTS AJUTS NO OBLIGATORIS 
INDIVIDUALS 

1,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  

3242604 48004 1 12-13 GRATUÏTAT MENJADOR: ESCOLES PÚBLIQUES 397.788,36  0,00  397.788,36  182.429,55  182.429,55  0,00  182.429,55  215.358,81  

3242605 22706 1 12-13: ACOMPANYANTS ASSISTÈNCIA ESCOLAR 592.779,00  0,00  592.779,00  526.764,98  306.672,07  224.999,30  81.672,77  286.106,93  

3242606 48001 1 12-13: AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR 1,00  0,00  1,00  56.843,75  56.843,75  0,00  56.843,75  -56.842,75  

3242607 48005 1 12-13: GRATUÏTAT MENJADOR: ESCOLES PRIVADES 32.900,00  0,00  32.900,00  11.668,40  11.668,40  0,00  11.668,40  21.231,60  

32427 22706 1 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 16.500,00  0,00  16.500,00  6.031,70  1.886,01  1.886,01  0,00  14.613,99  

3242801 22300 1 TRANSPORTS 396.455,70  0,00  396.455,70  0,00  0,00  0,00  0,00  396.455,70  

3242801 22706 1 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 72.841,86  0,00  72.841,86  0,00  0,00  0,00  0,00  72.841,86  

3242801 48002 1 DESPLAÇAMENTS AJUTS OBLIGATORIS INDIVIDUALS 1,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  

3242802 22300 1 TRANSPORTS 355.057,20  0,00  355.057,20  0,00  0,00  0,00  0,00  355.057,20  

3242802 22706 1 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 116.188,80  0,00  116.188,80  0,00  0,00  0,00  0,00  116.188,80  

3242803 22300 1 TRANSPORTS 226.682,79  0,00  226.682,79  0,00  0,00  0,00  0,00  226.682,79  

3242803 22706 1 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 40.319,37  0,00  40.319,37  0,00  0,00  0,00  0,00  40.319,37  

3242803 48003 1 DESPLAÇAMENTS AJUTS NO OBLIGATORIS 
INDIVIDUALS 

1,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  

3242804 48004 1 GRATUÏTAT MENJADOR: ESCOLES PÚBLIQUES 305.000,00  0,00  305.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  305.000,00  

3242805 22706 1 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 344.457,40  0,00  344.457,40  0,00  0,00  0,00  0,00  344.457,40  

3242806 48001 1 MENJADOR: AJUTS INDIVIDUALS 1.589.624,00  0,00  1.589.624,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.589.624,00  

3242807 48005 1 GRATUÏTAT MENJADOR: ESCOLES PRIVADES 25.000,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00  

33204 46208 1 ARXIU DE MOLLET 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  

33211 22699 1 ARXIU COMARCAL: ALTRES DESPESES DIVERSES 2.754,64  0,00  2.754,64  105,00  105,00  105,00  0,00  2.649,64  

33211 22706 1 ARXIU COMARCAL: ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 12.000,00  0,00  12.000,00  2.173,53  543,13  543,13  0,00  11.456,87  

33405 46702 1 CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 18.708,05  0,00  18.708,05  0,00  0,00  0,00  0,00  18.708,05  

34100 48010 1 ESPORTS: SUBVENCIÓ: ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA 
MITJÀ 

2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  
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34100 48011 1 ESPORTS: SUBVENCIÓ: CONSELL ESPORTIU DEL 
VALLÈS ORIENTAL 

1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00  

34100 48013 1 SUBVENCIÓ: FUNDACIÓ BALOMANO GRANOLLERS 2.500,00  0,00  2.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.500,00  

43001 12000 1 SOUS DEL GRUP A1 29.354,64  0,00  29.354,64  29.354,64  8.872,40  8.872,40  0,00  20.482,24  

43001 12006 1 TRIENNIS 3.873,30  0,00  3.873,30  3.873,30  1.247,98  1.247,98  0,00  2.625,32  

43001 12100 1 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 17.935,68  0,00  17.935,68  17.935,68  5.124,48  5.124,48  0,00  12.811,20  

43001 12101 1 COMPLEMENT ESPECÍFIC 23.415,42  0,00  23.415,42  23.415,42  6.690,12  6.690,12  0,00  16.725,30  

43001 12103 1 ALTRES COMPLEMENTS 6.650,00  0,00  6.650,00  6.650,00  1.900,00  1.900,00  0,00  4.750,00  

43001 13000 1 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 22.866,31  -22.866,31  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

43001 13100 1 EDP: LABORAL TEMPORAL 82.216,90  -28.521,54  53.695,36  53.695,36  15.643,60  15.643,60  0,00  38.051,76  

43001 16000 1 SEGURETAT SOCIAL 52.993,93  -15.140,95  37.852,98  37.852,98  10.131,19  10.131,19  0,00  27.721,79  

43002 13100 1 LABORAL TEMPORAL 0,00  25.641,76  25.641,76  25.641,76  7.474,56  7.474,56  0,00  18.167,20  

43002 16000 1 SEGURETAT SOCIAL 0,00  8.877,60  8.877,60  8.817,60  2.412,79  2.412,79  0,00  6.464,81  

43010 22706 1 CLUSTER HÀBITAT: ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 0,00  0,00  0,00  1.483,30  883,30  883,30  0,00  -883,30  

43012 22706 1 SECTOR AGROALIMENTARI: ESTUDIS I TREBALLS 
TÈCNICS 

18.112,09  0,00  18.112,09  6.185,98  3.962,60  1.261,88  2.700,72  14.149,49  

43014 22706 1 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 18.400,00  0,00  18.400,00  15.306,74  14.512,98  14.512,98  0,00  3.887,02  

43200 13000 1 TURISME: PERSONAL FIX 19.776,08  0,00  19.776,08  19.776,08  5.789,13  5.789,13  0,00  13.986,95  

43200 13100 1 TURISME: LABORAL TEMPORAL 52.016,68  0,00  52.016,68  52.016,68  18.901,08  18.901,08  0,00  33.115,60  

43200 16000 1 TURISME: SEGURETAT SOCIAL 23.097,24  0,00  23.097,24  23.097,24  5.877,13  5.877,13  0,00  17.220,11  

43200 22602 1 TURISME: PROMOCIÓ TURISTICA 20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  

43200 22699 1 ALTRES DESPESES DIVERSES 10.000,00  0,00  10.000,00  3.048,15  1.060,20  710,20  350,00  8.939,80  

43200 22706 1 TURISME: ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 24.767,76  -7.473,81  17.293,95  912,37  392,67  392,67  0,00  16.901,28  

43200 23020 1 DIETES DEL PERSONAL 200,00  0,00  200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200,00  

43200 23120 1 LOCOMOCIÓ I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL 2.800,00  0,00  2.800,00  0,00  170,63  170,63  0,00  2.629,37  

43200 62721 1 POLITIQUES ACTIVES COMARCALS DE TURISME 36.000,00  0,00  36.000,00  17.094,93  0,00  0,00  0,00  36.000,00  

49301 12000 1 SOUS DEL GRUP A1 14.677,32  0,00  14.677,32  14.677,32  4.436,20  4.436,20  0,00  10.241,12  

49301 12006 1 TRIENNIS 3.950,94  0,00  3.950,94  3.950,94  1.194,20  1.194,20  0,00  2.756,74  

49301 12100 1 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 8.160,88  0,00  8.160,88  8.160,88  2.331,68  2.331,68  0,00  5.829,20  

49301 12101 1 COMPLEMENT ESPECÍFIC 9.134,16  0,00  9.134,16  9.134,16  2.609,76  2.609,76  0,00  6.524,40  

49301 16000 1 SEGURETAT SOCIAL 9.630,00  0,00  9.630,00  9.630,00  2.468,28  2.468,28  0,00  7.161,72  

92000 10000 1 Organs de Govern: Retribucions bàsiques. 14.677,32  0,00  14.677,32  14.677,32  3.022,36  3.022,36  0,00  11.654,96  

92000 12000 1 Sous del grup A1. 29.354,64  0,00  29.354,64  29.354,64  8.872,39  8.872,39  0,00  20.482,25  

92000 12001 1 Sous del grup A2. 25.813,04  0,00  25.813,04  25.813,04  7.671,84  6.712,86  958,98  18.141,20  

92000 12003 1 SOUS DEL GRUP C1. 19.769,68  0,00  19.769,68  19.769,68  5.760,16  5.760,16  0,00  14.009,52  

92000 12004 1 Sous del grup C2. 8.378,58  0,00  8.378,58  8.378,58  2.397,01  2.397,01  0,00  5.981,57  

92000 12006 1 Triennis. 10.111,66  0,00  10.111,66  10.111,66  3.038,50  3.038,50  0,00  7.073,16  

92000 12100 1 Complement de destinació. 51.028,18  0,00  51.028,18  51.028,18  14.579,48  13.881,28  698,20  36.448,70  

92000 12101 1 Complement específic. 109.141,62  0,00  109.141,62  109.141,62  31.183,32  28.447,06  2.736,26  77.958,30  

92000 12103 1 Altres complements. 14.350,00  0,00  14.350,00  14.350,00  4.100,00  4.100,00  0,00  10.250,00  

92000 12700 1 PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS 1,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  

92000 13000 1 Retribucions bàsiques. 203.754,21  0,00  203.754,21  203.754,21  57.704,31  57.704,31  0,00  146.049,90  

92000 13100 1 Laboral temporal. 20.200,74  0,00  20.200,74  20.200,74  5.774,76  5.774,76  0,00  14.425,98  

92000 13700 1 PLA DE PENSIONS: LABORALS 1,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  

92000 14100 1 CONTRACTE PRACTIQUES UNIVERSITAT  0,00  0,00  0,00  2.240,00  440,00  440,00  0,00  -440,00  

92000 15000 1 PRODUCTIVITAT 67.000,00  0,00  67.000,00  65.879,70  65.090,61  65.090,61  0,00  1.909,39  

92000 15100 1 GRATIFICACIONS 5.000,00  0,00  5.000,00  1.107,63  1.107,63  1.107,63  0,00  3.892,37  

92000 15101 1 GRATIFICACIONS: GUÀRDIES 100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  

92000 16000 1 Seguretat Social. 116.835,31  0,00  116.835,31  116.835,31  30.254,53  30.254,53  0,00  86.580,78  
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92000 16200 1 Formació i perfeccionament del personal. 8.129,00  0,00  8.129,00  1.002,45  1.002,45  1.002,45  0,00  7.126,55  

92000 16204 1 Acció social. 31.864,76  0,00  31.864,76  1.913,45  1.153,57  1.113,45  40,12  30.711,19  

92000 20200 1 ARRENDAMENT PLAÇA DE PARKING 0,00  0,00  0,00  248,09  53,12  53,12  0,00  -53,12  

92000 21200 1 REPARACIONS I MANTENIMENT: EDICIFIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS 

100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  

92000 21300 1 REPARACIÓ I MATENIMENT: MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 

22.333,70  0,00  22.333,70  24.054,41  435,60  435,60  0,00  21.898,10  

92000 21500 1 REPARACIÓ I MANTENIMENT: MOBILIARI I ESTRIS 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  

92000 21600 1 REPARACIÓ I MANTENIMENT: EQUIPS PROCESSOS 
D'INFORMACIÓ 

47.730,00  0,00  47.730,00  18.946,76  14.446,26  4.298,97  10.147,29  33.283,74  

92000 22000 1 Ordinari no inventariable. 6.500,00  0,00  6.500,00  5.474,73  692,38  692,38  0,00  5.807,62  

92000 22001 1 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. 6.172,74  0,00  6.172,74  5.553,24  968,60  968,60  0,00  5.204,14  

92000 22002 1 Material informàtic no inventariable. 18.259,76  0,00  18.259,76  0,00  0,00  0,00  0,00  18.259,76  

92000 22100 1 Energia elèctrica. 23.676,08  0,00  23.676,08  7.629,92  7.629,92  7.629,92  0,00  16.046,16  

92000 22101 1 Aigua. 2.418,00  0,00  2.418,00  826,89  697,69  697,69  0,00  1.720,31  

92000 22105 1 Productes alimentaris. 3.000,00  0,00  3.000,00  3.000,00  586,68  449,91  136,77  2.413,32  

92000 22106 1 Productes farmacèutics i material sanitari. 60,00  0,00  60,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60,00  

92000 22110 1 Productes de neteja i acondiciament. 1.800,00  0,00  1.800,00  1.800,00  275,78  275,78  0,00  1.524,22  

92000 22200 1 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 22.230,00  0,00  22.230,00  28.119,88  6.906,68  6.906,68  0,00  15.323,32  

92000 22201 1 Postals. 10.000,00  0,00  10.000,00  4.350,08  4.250,09  4.250,09  0,00  5.749,91  

92000 22203 1 WEB: INFORMÀTIQUES 3.450,00  0,00  3.450,00  2.548,40  0,00  0,00  0,00  3.450,00  

92000 22300 1 TRANSPORTS 3.000,00  0,00  3.000,00  3.000,00  80,92  38,65  42,27  2.919,08  

92000 22400 1 PRIMES D'ASSEGURANCES 38.117,92  0,00  38.117,92  4.443,79  4.443,79  4.443,79  0,00  33.674,13  

92000 22501 1 TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  

92000 22502 1 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 7.412,28  0,00  7.412,28  0,00  0,00  0,00  0,00  7.412,28  

92000 22601 1 Atencions protocol·làries i representatives. 5.000,00  0,00  5.000,00  1.884,70  684,69  249,00  435,69  4.315,31  

92000 22602 1 Publicitat i propaganda. 600,00  0,00  600,00  100,00  100,00  100,00  0,00  500,00  

92000 22603 1 PUBLICACIÓ DIARIS OFICIALS 5.500,00  0,00  5.500,00  5.001,61  5.001,61  5.001,61  0,00  498,39  

92000 22604 1 Jurídics, contenciosos. 5.860,00  0,00  5.860,00  7.199,08  1.540,42  1.540,42  0,00  4.319,58  

92000 22606 1 Reunions, conferències i cursos. 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  

92000 22607 1 OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES. 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  

92000 22610 1 INDEMITZACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  

92000 22699 1 Altres despeses diverses. 1.000,00  0,00  1.000,00  601,09  601,09  601,09  0,00  398,91  

92000 22700 1 NETEJA I ACONDICIONAMENT 24.596,30  0,00  24.596,30  6.676,63  5.887,71  4.580,91  1.306,80  18.708,59  

92000 22701 1 Seguretat. 6.500,00  0,00  6.500,00  628,10  628,10  628,10  0,00  5.871,90  

92000 22706 1 Estudis i treballs tècnics. 2.000,00  0,00  2.000,00  9.438,00  1.091,98  1.091,98  0,00  908,02  

92000 23000 1 INDEMINTZACIONS ALS CONSELLERS COMARCALS 38.062,65  0,00  38.062,65  38.062,65  6.485,11  6.485,11  0,00  31.577,54  

92000 23020 1 DIETES DEL PERSONAL 416,82  0,00  416,82  268,80  259,20  249,60  9,60  157,62  

92000 23120 1 LOCOMOCIÓ I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL 7.987,27  0,00  7.987,27  2.821,55  3.187,08  2.689,56  497,52  4.800,19  

92000 46601 1 TRANSFERÈNCIES A AGRUPACIONS MUNICIPIS 4.554,00  0,00  4.554,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.554,00  

92000 48015 1 SUBVENCIÓ VEÏNS CARRER MIQUEL RICOMÀ 80,00  0,00  80,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80,00  

92000 48901 1 TRANSFERÈNCIES ALS GRUPS COMARCALS 89.202,59  0,00  89.202,59  89.204,04  89.204,04  29.734,68  59.469,36  -1,45  

92000 62200 1 SEU: OBRES ADEQUACIÓ SEU CONSELL COMARCAL 90.270,54  0,00  90.270,54  6.679,20  0,00  0,00  0,00  90.270,54  

92000 62300 1 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE 

50,00  0,00  50,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50,00  

92000 62500 1 MOBILIARI I ESTRIS 50,00  0,00  50,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50,00  

92000 62600 1 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 50,00  0,00  50,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50,00  

92000 83000 1 BESTRETES 20.000,00  0,00  20.000,00  1.500,00  1.500,00  1.500,00  0,00  18.500,00  

93102 12003 1 SOUS DEL GRUP A1 9.884,84  0,00  9.884,84  9.884,84  2.880,08  2.880,08  0,00  7.004,76  
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93102 12006 1 Triennis. 2.808,30  0,00  2.808,30  2.808,30  812,60  812,60  0,00  1.995,70  

93102 12100 1 Complement de destinació. 5.527,06  0,00  5.527,06  5.527,06  1.579,16  1.579,16  0,00  3.947,90  

93102 12101 1 Complement específic. 10.779,86  0,00  10.779,86  10.779,86  3.079,96  3.079,96  0,00  7.699,90  

93102 12103 1 ALTRES COMPLEMENTS 2.999,92  0,00  2.999,92  2.999,92  857,12  857,12  0,00  2.142,80  

93102 15100 1 GRATIFICACIONS 12.000,10  0,00  12.000,10  12.000,10  3.428,60  3.428,60  0,00  8.571,50  

93102 16000 1 Seguretat Social. 7.957,44  0,00  7.957,44  7.957,44  2.204,98  2.204,98  0,00  5.752,46  

93401 12003 1 SOUS DEL GRUP A1 9.884,84  0,00  9.884,84  9.884,84  2.865,71  2.865,71  0,00  7.019,13  

93401 12006 1 Triennis. 1.845,40  0,00  1.845,40  1.845,40  666,06  666,06  0,00  1.179,34  

93401 12100 1 Complement de destinació. 5.527,06  0,00  5.527,06  5.527,06  1.571,26  1.571,26  0,00  3.955,80  

93401 12101 1 Complement específic. 8.623,72  0,00  8.623,72  8.623,72  3.064,52  3.064,52  0,00  5.559,20  

93401 12103 1 Altres complements. 5.372,36  0,00  5.372,36  5.372,36  1.909,08  1.909,08  0,00  3.463,28  

93401 16000 1 Seguretat Social. 7.143,84  0,00  7.143,84  7.143,84  813,04  813,04  0,00  6.330,80  

94200 76200 1 PUOSC AJUNTAMENTS 1.000,00  2.377.920,56  2.378.920,56  2.377.921,56  2.377.921,56  69.695,16  2.308.226,40  999,00  

        14.035.788,82  3.161.626,81  17.197.415,63  9.688.969,56  5.591.960,13  2.532.057,51  3.059.902,62  11.605.455,50  

 
 
Liquidació de despeses – pressupost exercici corrent 2014 (per capítols) 
 

Econ. Org. Prog. Sp. Descripció Inicials 
Modificacio
ns 

Definitius 
Despeses 
compromeses 

Obligacions 
reconegudes 
netes 

Pagaments 
Obligacions 
pendents de 
pagament 

Romanents 
de crèdit 

10000 1 92000 1 Organs de Govern: Retribucions bàsiques. 14.677,32  0,00  14.677,32  14.677,32  3.022,36  3.022,36  0,00  11.654,96  

12000 1 17000 1 MA: BASE A1 14.677,32  0,00  14.677,32  14.677,32  3.881,67  3.881,67  0,00  10.795,65  

12000 1 23101 1 SOUS DEL GRUP A1 14.677,32  0,00  14.677,32  14.677,32  4.436,20  4.436,20  0,00  10.241,12  

12000 1 32401 1 ED: Sous del grup A1. 14.677,32  0,00  14.677,32  14.677,32  4.436,20  4.436,20  0,00  10.241,12  

12000 1 43001 1 SOUS DEL GRUP A1 29.354,64  0,00  29.354,64  29.354,64  8.872,40  8.872,40  0,00  20.482,24  

12000 1 49301 1 SOUS DEL GRUP A1 14.677,32  0,00  14.677,32  14.677,32  4.436,20  4.436,20  0,00  10.241,12  

12000 1 92000 1 Sous del grup A1. 29.354,64  0,00  29.354,64  29.354,64  8.872,39  8.872,39  0,00  20.482,25  

12001 1 17000 1 SOUS DEL GRUP A2. 51.626,08  0,00  51.626,08  51.626,08  16.571,18  12.159,87  4.411,31  35.054,90  

12001 1 23102 1 UBASP: SOUS DEL GRUP A2. 51.626,08  0,00  51.626,08  51.626,08  15.343,68  14.384,70  958,98  36.282,40  

12001 1 92000 1 Sous del grup A2. 25.813,04  0,00  25.813,04  25.813,04  7.671,84  6.712,86  958,98  18.141,20  

12003 1 17000 1 SOUS DEL GRUP C1. 9.884,84  0,00  9.884,84  9.884,84  2.880,08  2.880,08  0,00  7.004,76  

12003 1 32401 1 ED: SOUS DEL GRUP C1. 9.884,84  0,00  9.884,84  9.884,84  2.880,08  2.880,08  0,00  7.004,76  

12003 1 92000 1 SOUS DEL GRUP C1. 19.769,68  0,00  19.769,68  19.769,68  5.760,16  5.760,16  0,00  14.009,52  

12003 1 93102 1 SOUS DEL GRUP A1 9.884,84  0,00  9.884,84  9.884,84  2.880,08  2.880,08  0,00  7.004,76  

12003 1 93401 1 SOUS DEL GRUP A1 9.884,84  0,00  9.884,84  9.884,84  2.865,71  2.865,71  0,00  7.019,13  

12004 1 23101 1 
EAIA: SOUS DEL GRUP C2 

8.378,58  0,00  8.378,58  8.378,58  2.397,00  2.397,00  0,00  5.981,58  
. 

12004 1 92000 1 Sous del grup C2. 8.378,58  0,00  8.378,58  8.378,58  2.397,01  2.397,01  0,00  5.981,57  

12006 1 17000 1 MA: TRIENNIS 4.704,48  0,00  4.704,48  4.704,48  1.375,95  1.306,41  69,54  3.328,53  

12006 1 23101 1 EAIA: TRINNIS 3.618,93  0,00  3.618,93  3.618,93  1.114,29  1.114,29  0,00  2.504,64  

12006 1 23102 1 UBASP: TRIENNIS 7.954,98  0,00  7.954,98  7.954,98  2.468,67  2.364,36  104,31  5.486,31  

12006 1 32401 1 ED: Triennis. 5.709,20  0,00  5.709,20  5.709,20  1.669,44  1.669,44  0,00  4.039,76  

12006 1 43001 1 TRIENNIS 3.873,30  0,00  3.873,30  3.873,30  1.247,98  1.247,98  0,00  2.625,32  

12006 1 49301 1 TRIENNIS 3.950,94  0,00  3.950,94  3.950,94  1.194,20  1.194,20  0,00  2.756,74  

12006 1 92000 1 Triennis. 10.111,66  0,00  10.111,66  10.111,66  3.038,50  3.038,50  0,00  7.073,16  

12006 1 93102 1 Triennis. 2.808,30  0,00  2.808,30  2.808,30  812,60  812,60  0,00  1.995,70  
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12006 1 93401 1 Triennis. 1.845,40  0,00  1.845,40  1.845,40  666,06  666,06  0,00  1.179,34  

12100 1 17000 1 MA: DESTÍ 35.796,18  0,00  35.796,18  35.796,18  10.441,34  8.625,31  1.816,03  25.354,84  

12100 1 23101 1 EAIA: COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 11.054,82  0,00  11.054,82  11.054,82  3.158,52  3.158,52  0,00  7.896,30  

12100 1 23102 1 UBASP: COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 25.608,38  0,00  25.608,38  25.608,38  7.316,68  6.966,75  349,93  18.291,70  

12100 1 32401 1 ED: Complement de destinació. 14.316,68  0,00  14.316,68  14.316,68  4.090,48  4.090,48  0,00  10.226,20  

12100 1 43001 1 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 17.935,68  0,00  17.935,68  17.935,68  5.124,48  5.124,48  0,00  12.811,20  

12100 1 49301 1 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 8.160,88  0,00  8.160,88  8.160,88  2.331,68  2.331,68  0,00  5.829,20  

12100 1 92000 1 Complement de destinació. 51.028,18  0,00  51.028,18  51.028,18  14.579,48  13.881,28  698,20  36.448,70  

12100 1 93102 1 Complement de destinació. 5.527,06  0,00  5.527,06  5.527,06  1.579,16  1.579,16  0,00  3.947,90  

12100 1 93401 1 Complement de destinació. 5.527,06  0,00  5.527,06  5.527,06  1.571,26  1.571,26  0,00  3.955,80  

12101 1 17000 1 MA: ESPECÍFIC 59.167,78  0,00  59.167,78  59.167,78  17.307,14  14.300,03  3.007,11  41.860,64  

12101 1 23101 1 EAIA: COMPLEMENT ESPECÍFIC 20.362,16  0,00  20.362,16  20.362,16  5.817,76  5.817,76  0,00  14.544,40  

12101 1 23102 1 UBASP: COMPLEMENT ESPECÍFIC 38.480,40  0,00  38.480,40  38.480,40  10.994,40  10.434,67  559,73  27.486,00  

12101 1 32401 1 ED: Complement específic. 28.710,36  0,00  28.710,36  28.710,36  8.202,96  8.202,96  0,00  20.507,40  

12101 1 43001 1 COMPLEMENT ESPECÍFIC 23.415,42  0,00  23.415,42  23.415,42  6.690,12  6.690,12  0,00  16.725,30  

12101 1 49301 1 COMPLEMENT ESPECÍFIC 9.134,16  0,00  9.134,16  9.134,16  2.609,76  2.609,76  0,00  6.524,40  

12101 1 92000 1 Complement específic. 109.141,62  0,00  109.141,62  109.141,62  31.183,32  28.447,06  2.736,26  77.958,30  

12101 1 93102 1 Complement específic. 10.779,86  0,00  10.779,86  10.779,86  3.079,96  3.079,96  0,00  7.699,90  

12101 1 93401 1 Complement específic. 8.623,72  0,00  8.623,72  8.623,72  3.064,52  3.064,52  0,00  5.559,20  

12103 1 17000 1 MA: ALTRES COMPLEMENTS 6.650,00  0,00  6.650,00  6.650,00  1.662,50  1.662,50  0,00  4.987,50  

12103 1 23102 1 UBASP: ALTRES COMPLEMENTS 10.500,00  0,00  10.500,00  10.500,00  3.000,00  3.000,00  0,00  7.500,00  

12103 1 32401 1 ED; Altres complements. 6.650,00  0,00  6.650,00  6.650,00  1.900,00  1.900,00  0,00  4.750,00  

12103 1 43001 1 ALTRES COMPLEMENTS 6.650,00  0,00  6.650,00  6.650,00  1.900,00  1.900,00  0,00  4.750,00  

12103 1 92000 1 Altres complements. 14.350,00  0,00  14.350,00  14.350,00  4.100,00  4.100,00  0,00  10.250,00  

12103 1 93102 1 ALTRES COMPLEMENTS 2.999,92  0,00  2.999,92  2.999,92  857,12  857,12  0,00  2.142,80  

12103 1 93401 1 Altres complements. 5.372,36  0,00  5.372,36  5.372,36  1.909,08  1.909,08  0,00  3.463,28  

12700 1 92000 1 PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS 1,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  

13000 1 23100 1 POLITIQUES SOCIALS: RETRIBUCIONS BÀSIQUES 69.966,90  0,00  69.966,90  69.966,90  21.643,43  21.643,43  0,00  48.323,47  

13000 1 23101 1 EAIA: RETRIBUCIONS BÀSIQUES 238.955,38  0,00  238.955,38  238.955,38  65.678,51  65.678,51  0,00  173.276,87  

13000 1 23102 1 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 207.819,56  0,00  207.819,56  207.819,56  60.707,69  60.707,69  0,00  147.111,87  

13000 1 23131 1 JOVENTUT: RETRIBUCIONS BÀSIQUES 22.423,98  0,00  22.423,98  22.423,98  6.813,38  6.813,38  0,00  15.610,60  

13000 1 32301 1 JO: PERSONAL FIX 0,00  22.866,31  22.866,31  22.866,31  6.962,36  6.962,36  0,00  15.903,95  

13000 1 32401 1 ED: Retribucions bàsiques. 23.322,30  0,00  23.322,30  23.322,30  6.721,40  6.721,40  0,00  16.600,90  

13000 1 43001 1 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 22.866,31  -22.866,31  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

13000 1 43200 1 TURISME: PERSONAL FIX 19.776,08  0,00  19.776,08  19.776,08  5.789,13  5.789,13  0,00  13.986,95  

13000 1 92000 1 Retribucions bàsiques. 203.754,21  0,00  203.754,21  203.754,21  57.704,31  57.704,31  0,00  146.049,90  

13002 1 23100 1 ALTRES REMUNERACIONS 1.499,96  0,00  1.499,96  0,00  0,00  0,00  0,00  1.499,96  

13002 1 23101 1 EAIA: ALTRES REMUNERACIONS 1.424,92  0,00  1.424,92  1.424,92  407,12  407,12  0,00  1.017,80  

13100 1 17000 1 LABORAL TEMPORAL 30.465,16  0,00  30.465,16  30.465,16  8.863,44  8.863,44  0,00  21.601,72  

13100 1 23101 1 EAIA: LABORAL TEMPORAL 85.824,82  0,00  85.824,82  85.824,82  28.523,26  28.523,26  0,00  57.301,56  

13100 1 23102 1 UBASP: LABORAL TEMPORAL 190.694,22  0,00  190.694,22  190.694,22  55.897,40  55.897,40  0,00  134.796,82  

13100 1 23113 1 SOCIO-EDUCATIVA: LABORAL TEMPORAL 30.584,14  0,00  30.584,14  30.584,14  7.956,83  7.956,83  0,00  22.627,31  

13100 1 32301 1 JOVES PER L'OCUPACIÓ LABORAL TEMPORAL  0,00  28.521,54  28.521,54  28.521,54  8.377,66  8.377,66  0,00  20.143,88  

13100 1 32302 1 
ATURATS LLARGA DURADA: LABORAL 
TEMPORAL  

0,00  54.978,00  54.978,00  44.181,43  8.177,56  8.177,56  0,00  46.800,44  

13100 1 43001 1 EDP: LABORAL TEMPORAL 82.216,90  -28.521,54  53.695,36  53.695,36  15.643,60  15.643,60  0,00  38.051,76  

13100 1 43002 1 LABORAL TEMPORAL 0,00  25.641,76  25.641,76  25.641,76  7.474,56  7.474,56  0,00  18.167,20  

13100 1 43200 1 TURISME: LABORAL TEMPORAL 52.016,68  0,00  52.016,68  52.016,68  18.901,08  18.901,08  0,00  33.115,60  

13100 1 92000 1 Laboral temporal. 20.200,74  0,00  20.200,74  20.200,74  5.774,76  5.774,76  0,00  14.425,98  
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13101 1 23113 1 SOCIO-EDUCATIVA: ALTRES COMPLEMENTS 3.850,00  0,00  3.850,00  3.850,00  174,17  174,17  0,00  3.675,83  

13700 1 92000 1 PLA DE PENSIONS: LABORALS 1,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  

14100 1 92000 1 CONTRACTE PRACTIQUES UNIVERSITAT  0,00  0,00  0,00  2.240,00  440,00  440,00  0,00  -440,00  

15000 1 92000 1 PRODUCTIVITAT 67.000,00  0,00  67.000,00  65.879,70  65.090,61  65.090,61  0,00  1.909,39  

15100 1 92000 1 GRATIFICACIONS 5.000,00  0,00  5.000,00  1.107,63  1.107,63  1.107,63  0,00  3.892,37  

15100 1 93102 1 GRATIFICACIONS 12.000,10  0,00  12.000,10  12.000,10  3.428,60  3.428,60  0,00  8.571,50  

15101 1 92000 1 GRATIFICACIONS: GUÀRDIES 100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  

16000 1 17000 1 MA: SEGURETAT SOCIAL 62.943,12  0,00  62.943,12  62.943,12  17.316,32  17.316,32  0,00  45.626,80  

16000 1 23100 1 SEGURETAT SOCIAL 21.807,36  0,00  21.807,36  21.807,36  7.787,61  7.787,61  0,00  14.019,75  

16000 1 23101 1 EIAA: SEGURETAT SOCIAL 118.672,99  0,00  118.672,99  118.672,99  33.875,22  33.875,22  0,00  84.797,77  

16000 1 23102 1 UBASP: SEGURETAT SOCIAL 163.487,22  0,00  163.487,22  163.487,22  43.901,65  43.901,65  0,00  119.585,57  

16000 1 23113 1 SOCIO-EDUCATIVA: Seguretat Social. 11.155,92  0,00  11.155,92  11.155,92  4.240,21  4.240,21  0,00  6.915,71  

16000 1 23131 1 JOVENTUT: SEGURETAT SOCIAL 6.231,50  0,00  6.231,50  6.231,50  2.105,17  2.105,17  0,00  4.126,33  

16000 1 32301 1 JOVES PER L'OCUPACIÓ: SEGURETAT SOCIAL 0,00  15.140,95  15.140,95  15.140,95  4.460,72  4.460,72  0,00  10.680,23  

16000 1 32302 1 ATURATS LLARGA DURADA: SEGURETAT SOCIAL 0,00  25.872,00  25.872,00  18.258,97  1.159,24  1.159,24  0,00  24.712,76  

16000 1 32401 1 ED: Seguretat Social. 26.805,84  0,00  26.805,84  26.805,84  7.134,42  7.134,42  0,00  19.671,42  

16000 1 43001 1 SEGURETAT SOCIAL 52.993,93  -15.140,95  37.852,98  37.852,98  10.131,19  10.131,19  0,00  27.721,79  

16000 1 43002 1 SEGURETAT SOCIAL 0,00  8.877,60  8.877,60  8.817,60  2.412,79  2.412,79  0,00  6.464,81  

16000 1 43200 1 TURISME: SEGURETAT SOCIAL 23.097,24  0,00  23.097,24  23.097,24  5.877,13  5.877,13  0,00  17.220,11  

16000 1 49301 1 SEGURETAT SOCIAL 9.630,00  0,00  9.630,00  9.630,00  2.468,28  2.468,28  0,00  7.161,72  

16000 1 92000 1 Seguretat Social. 116.835,31  0,00  116.835,31  116.835,31  30.254,53  30.254,53  0,00  86.580,78  

16000 1 93102 1 Seguretat Social. 7.957,44  0,00  7.957,44  7.957,44  2.204,98  2.204,98  0,00  5.752,46  

16000 1 93401 1 Seguretat Social. 7.143,84  0,00  7.143,84  7.143,84  813,04  813,04  0,00  6.330,80  

16200 1 92000 1 Formació i perfeccionament del personal. 8.129,00  0,00  8.129,00  1.002,45  1.002,45  1.002,45  0,00  7.126,55  

16204 1 92000 1 Acció social. 31.864,76  0,00  31.864,76  1.913,45  1.153,57  1.113,45  40,12  30.711,19  

20200 1 92000 1 ARRENDAMENT PLAÇA DE PARKING 0,00  0,00  0,00  248,09  53,12  53,12  0,00  -53,12  

21200 1 92000 1 
REPARACIONS I MANTENIMENT: EDICIFIS I 
ALTRES CONSTRUCCIONS 

100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  

21300 1 92000 1 
REPARACIÓ I MATENIMENT: MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 

22.333,70  0,00  22.333,70  24.054,41  435,60  435,60  0,00  21.898,10  

21500 1 92000 1 REPARACIÓ I MANTENIMENT: MOBILIARI I ESTRIS 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  

21600 1 92000 1 
REPARACIÓ I MANTENIMENT: EQUIPS 
PROCESSOS D'INFORMACIÓ 

47.730,00  0,00  47.730,00  18.946,76  14.446,26  4.298,97  10.147,29  33.283,74  

22000 1 92000 1 Ordinari no inventariable. 6.500,00  0,00  6.500,00  5.474,73  692,38  692,38  0,00  5.807,62  

22001 1 92000 1 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. 6.172,74  0,00  6.172,74  5.553,24  968,60  968,60  0,00  5.204,14  

22002 1 92000 1 Material informàtic no inventariable. 18.259,76  0,00  18.259,76  0,00  0,00  0,00  0,00  18.259,76  

22100 1 92000 1 Energia elèctrica. 23.676,08  0,00  23.676,08  7.629,92  7.629,92  7.629,92  0,00  16.046,16  

22101 1 92000 1 Aigua. 2.418,00  0,00  2.418,00  826,89  697,69  697,69  0,00  1.720,31  

22105 1 92000 1 Productes alimentaris. 3.000,00  0,00  3.000,00  3.000,00  586,68  449,91  136,77  2.413,32  

22106 1 92000 1 Productes farmacèutics i material sanitari. 60,00  0,00  60,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60,00  

22110 1 92000 1 Productes de neteja i acondiciament. 1.800,00  0,00  1.800,00  1.800,00  275,78  275,78  0,00  1.524,22  

22200 1 92000 1 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 22.230,00  0,00  22.230,00  28.119,88  6.906,68  6.906,68  0,00  15.323,32  

22201 1 92000 1 Postals. 10.000,00  0,00  10.000,00  4.350,08  4.250,09  4.250,09  0,00  5.749,91  

22203 1 92000 1 WEB: INFORMÀTIQUES 3.450,00  0,00  3.450,00  2.548,40  0,00  0,00  0,00  3.450,00  

22300 1 23105 1 TRANSPORTS 578.427,20  0,00  578.427,20  190.769,41  138.257,82  105.611,14  32.646,68  440.169,38  

22300 1 31301 1 XERINGUES: TRANSPORTS 968,27  0,00  968,27  440,00  25,58  25,58  0,00  942,69  

22300 1 3242601 1 12-13: TRANS. ESCOLAR OBLIGATORI I GRATUIT 529.968,34  0,00  529.968,34  578.960,45  268.371,27  193.303,93  75.067,34  261.597,07  

22300 1 3242602 1 
12-13: TRANSPORT EDUCACIÓ ESPECIAL 
ESCOLAR 

446.099,80  0,00  446.099,80  500.721,67  217.170,75  158.815,31  58.355,44  228.929,05  
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22300 1 3242603 1 
12-13: TRANSPORTNO OBLIGATORI ESCOLAR 
DECRET 16/96 

268.091,11  0,00  268.091,11  290.618,95  139.974,26  99.877,21  40.097,05  128.116,85  

22300 1 3242801 1 TRANSPORTS 396.455,70  0,00  396.455,70  0,00  0,00  0,00  0,00  396.455,70  

22300 1 3242802 1 TRANSPORTS 355.057,20  0,00  355.057,20  0,00  0,00  0,00  0,00  355.057,20  

22300 1 3242803 1 TRANSPORTS 226.682,79  0,00  226.682,79  0,00  0,00  0,00  0,00  226.682,79  

22300 1 92000 1 TRANSPORTS 3.000,00  0,00  3.000,00  3.000,00  80,92  38,65  42,27  2.919,08  

22400 1 92000 1 PRIMES D'ASSEGURANCES 38.117,92  0,00  38.117,92  4.443,79  4.443,79  4.443,79  0,00  33.674,13  

22501 1 92000 1 TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  

22502 1 92000 1 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 7.412,28  0,00  7.412,28  0,00  0,00  0,00  0,00  7.412,28  

22601 1 92000 1 Atencions protocol·làries i representatives. 5.000,00  0,00  5.000,00  1.884,70  684,69  249,00  435,69  4.315,31  

22602 1 43200 1 TURISME: PROMOCIÓ TURISTICA 20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  

22602 1 92000 1 Publicitat i propaganda. 600,00  0,00  600,00  100,00  100,00  100,00  0,00  500,00  

22603 1 92000 1 PUBLICACIÓ DIARIS OFICIALS 5.500,00  0,00  5.500,00  5.001,61  5.001,61  5.001,61  0,00  498,39  

22604 1 92000 1 Jurídics, contenciosos. 5.860,00  0,00  5.860,00  7.199,08  1.540,42  1.540,42  0,00  4.319,58  

22606 1 92000 1 Reunions, conferències i cursos. 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  

22607 1 92000 1 OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES. 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  

22610 1 92000 1 
INDEMITZACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 

500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  

22699 1 23132 1 ALTRES DESPESES DIVERSES 4.000,00  0,00  4.000,00  314,60  0,00  0,00  0,00  4.000,00  

22699 1 32301 1 
JOVES PER L'OCUPACIÓ: ALTRES DESPESES 
DIVERSES 

0,00  33.576,60  33.576,60  2.182,95  386,43  123,98  262,45  33.190,17  

22699 1 32302 1 
ATURATS LLARGA DURADA: ALTRES DESPESES 
DIVERSES 

0,00  17.125,00  17.125,00  903,87  599,05  599,05  0,00  16.525,95  

22699 1 33211 1 
ARXIU COMARCAL: ALTRES DESPESES 
DIVERSES 

2.754,64  0,00  2.754,64  105,00  105,00  105,00  0,00  2.649,64  

22699 1 43200 1 ALTRES DESPESES DIVERSES 10.000,00  0,00  10.000,00  3.048,15  1.060,20  710,20  350,00  8.939,80  

22699 1 92000 1 Altres despeses diverses. 1.000,00  0,00  1.000,00  601,09  601,09  601,09  0,00  398,91  

22700 1 23131 1 JOVENTUT: CONVENI SUPORT PLA JOVENTUT 13.466,54  0,00  13.466,54  4.791,23  3.426,99  3.130,54  296,45  10.039,55  

22700 1 92000 1 NETEJA I ACONDICIONAMENT 24.596,30  0,00  24.596,30  6.676,63  5.887,71  4.580,91  1.306,80  18.708,59  

22701 1 32301 1 JO: SEGURETAT 0,00  56.914,38  56.914,38  48.779,40  0,00  0,00  0,00  56.914,38  

22701 1 92000 1 Seguretat. 6.500,00  0,00  6.500,00  628,10  628,10  628,10  0,00  5.871,90  

22706 1 17000 1 MA: PRESTACIO SERVEIS 20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  

22706 1 23101 1 EAIA: SUPERVISIÓ TÈCNICA 3.060,00  0,00  3.060,00  2.600,00  0,00  0,00  0,00  3.060,00  

22706 1 23102 1 ATENCIÓ DOMICILIARIA 533.313,94  0,00  533.313,94  479.099,58  109.645,01  75.503,34  34.141,67  423.668,93  

22706 1 23103 1 IMMIGRACIÓ:Estudis i treballs tècnics. 25.322,78  0,00  25.322,78  8.650,00  0,00  0,00  0,00  25.322,78  

22706 1 23105 1 TRANSPORT ADAPTAT: MONITORS 88.650,00  0,00  88.650,00  84.302,50  21.630,47  15.002,87  6.627,60  67.019,53  

22706 1 23113 1 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 20.204,97  0,00  20.204,97  780,00  0,00  0,00  0,00  20.204,97  

22706 1 23132 1 OFICINA JOVE: ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 70.226,76  0,00  70.226,76  70.504,50  13.279,63  11.921,50  1.358,13  56.947,13  

22706 1 32302 1 
ATURATS LLARGA DURADA: ESTUDIS I TREBALLS 
TÈCNICS 

0,00  103.885,00  103.885,00  86.381,22  8.247,36  0,00  8.247,36  95.637,64  

22706 1 3242601 1 
12-13: MONITORS TRANS ESCOLAR OBLIGATORI I 
GRATUIT 

91.519,26  0,00  91.519,26  102.725,70  49.303,66  34.361,74  14.941,92  42.215,60  

22706 1 3242602 1 
12-13: MONITORS TRANSPORT EDUCACIO 
ESPECIALS ESCOLAR 

145.980,80  0,00  145.980,80  163.856,00  78.310,40  54.476,80  23.833,60  67.670,40  

22706 1 3242603 1 
12-13: MONITORS TRANS. NO OBLIGATORI 
DECRET 16/96 

67.543,56  0,00  67.543,56  75.814,20  36.528,66  25.501,14  11.027,52  31.014,90  

22706 1 3242605 1 12-13: ACOMPANYANTS ASSISTÈNCIA ESCOLAR 592.779,00  0,00  592.779,00  526.764,98  306.672,07  224.999,30  81.672,77  286.106,93  

22706 1 32427 1 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 16.500,00  0,00  16.500,00  6.031,70  1.886,01  1.886,01  0,00  14.613,99  

22706 1 3242801 1 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 72.841,86  0,00  72.841,86  0,00  0,00  0,00  0,00  72.841,86  

22706 1 3242802 1 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 116.188,80  0,00  116.188,80  0,00  0,00  0,00  0,00  116.188,80  
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22706 1 3242803 1 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 40.319,37  0,00  40.319,37  0,00  0,00  0,00  0,00  40.319,37  

22706 1 3242805 1 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 344.457,40  0,00  344.457,40  0,00  0,00  0,00  0,00  344.457,40  

22706 1 33211 1 
ARXIU COMARCAL: ESTUDIS I TREBALLS 
TÈCNICS 

12.000,00  0,00  12.000,00  2.173,53  543,13  543,13  0,00  11.456,87  

22706 1 43010 1 
CLUSTER HÀBITAT: ESTUDIS I TREBALLS 
TÈCNICS 

0,00  0,00  0,00  1.483,30  883,30  883,30  0,00  -883,30  

22706 1 43012 1 
SECTOR AGROALIMENTARI: ESTUDIS I TREBALLS 
TÈCNICS 

18.112,09  0,00  18.112,09  6.185,98  3.962,60  1.261,88  2.700,72  14.149,49  

22706 1 43014 1 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 18.400,00  0,00  18.400,00  15.306,74  14.512,98  14.512,98  0,00  3.887,02  

22706 1 43200 1 TURISME: ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 24.767,76  -7.473,81  17.293,95  912,37  392,67  392,67  0,00  16.901,28  

22706 1 92000 1 Estudis i treballs tècnics. 2.000,00  0,00  2.000,00  9.438,00  1.091,98  1.091,98  0,00  908,02  

22708 1 17000 1 
MA: DESPESES DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE LA 
TAXA 

1.441,25  0,00  1.441,25  265,40  265,40  265,40  0,00  1.175,85  

23000 1 92000 1 
INDEMINTZACIONS ALS CONSELLERS 
COMARCALS 

38.062,65  0,00  38.062,65  38.062,65  6.485,11  6.485,11  0,00  31.577,54  

23020 1 43200 1 DIETES DEL PERSONAL 200,00  0,00  200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200,00  

23020 1 92000 1 DIETES DEL PERSONAL 416,82  0,00  416,82  268,80  259,20  249,60  9,60  157,62  

23120 1 23102 1 
UBASP: LOCOMOCIÓ I DESPLAÇAMENTS DEL 
PERSONAL 

41.193,49  0,00  41.193,49  4.938,89  6.803,13  6.699,59  103,54  34.390,36  

23120 1 43200 1 LOCOMOCIÓ I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL 2.800,00  0,00  2.800,00  0,00  170,63  170,63  0,00  2.629,37  

23120 1 92000 1 LOCOMOCIÓ I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL 7.987,27  0,00  7.987,27  2.821,55  3.187,08  2.689,56  497,52  4.800,19  

23300 1 23100 1 GENT GRAN 600,00  0,00  600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  600,00  

31001 1 1100 1 PÒLISSA DE CRÈDIT: INTERESSOS 32.500,00  0,00  32.500,00  13.487,17  13.487,17  4.898,99  8.588,18  19.012,83  

35200 1 1100 1 INTERESSOS DE DEMORA 100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  

35900 1 1100 1 ALTRES DESPESES FINANCERS 10.000,00  0,00  10.000,00  632,09  632,09  632,09  0,00  9.367,91  

45004 1 24153 1 PROJECTE RURURBA: APORTACIONS SOCIS 0,00  28.007,81  28.007,81  28.007,81  28.007,81  28.007,81  0,00  0,00  

46104 1 24153 1 PROJECTE RURURBAL: APORTACIONS SOCIS 0,00  70.805,66  70.805,66  70.805,66  70.805,66  70.805,66  0,00  0,00  

46200 1 23102 1 UBASP: ATENCIÓ PRIMÀRIA 1.709.707,24  0,00  1.709.707,24  0,00  0,00  0,00  0,00  1.709.707,24  

46208 1 33204 1 ARXIU DE MOLLET 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  

46224 1 23198 1 
CENTRES OCUPACIONALS PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITATS : Conveni 

281.402,35  0,00  281.402,35  0,00  0,00  0,00  0,00  281.402,35  

46225 1 23102 1 UBASP: SAD SOCIAL: AJUNTAMENTS 455.932,80  0,00  455.932,80  0,00  0,00  0,00  0,00  455.932,80  

46227 1 23102 1 UBASP: AJUTS URGÈNCIA SOCIAL 195.120,00  0,00  195.120,00  0,00  0,00  0,00  0,00  195.120,00  

46235 1 31301 1 
XERINGUES INTERCANVI: TRANSFERENCIES 
AJUNTAMENTS 

2.163,00  0,00  2.163,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.163,00  

46601 1 92000 1 TRANSFERÈNCIES A AGRUPACIONS MUNICIPIS 4.554,00  0,00  4.554,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.554,00  

46701 1 17202 1 CONSORCI DEL PARC SERRALADA LITORIAL 3.866,90  0,00  3.866,90  0,00  0,00  0,00  0,00  3.866,90  

46702 1 33405 1 
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA 

18.708,05  0,00  18.708,05  0,00  0,00  0,00  0,00  18.708,05  

48000 1 32301 1 JO: BEQUES JOVES PER L'OCUPACIÓ 0,00  24.000,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00  

48000 1 32302 1 ATURATS LLARGA DURADA: BEQUES I AJUTS  0,00  14.400,00  14.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.400,00  

48001 1 3242606 1 
12-13: AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR 
ESCOLAR 

1,00  0,00  1,00  56.843,75  56.843,75  0,00  56.843,75  -56.842,75  

48001 1 3242806 1 MENJADOR: AJUTS INDIVIDUALS 1.589.624,00  0,00  1.589.624,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.589.624,00  

48002 1 3242601 1 
12-13: DESPLAÇAMENTS AJUTS OBLIGATORIS 
INDIVIDUALS 

22.014,35  0,00  22.014,35  22.536,57  22.536,57  22.536,57  0,00  -522,22  

48002 1 3242801 1 
DESPLAÇAMENTS AJUTS OBLIGATORIS 
INDIVIDUALS 

1,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  

48003 1 3242603 1 
12-13: DESPLAÇAMENTS AJUTS NO OBLIGATORIS 
INDIVIDUALS 

1,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  
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48003 1 3242803 1 
DESPLAÇAMENTS AJUTS NO OBLIGATORIS 
INDIVIDUALS 

1,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  

48004 1 3242604 1 
12-13 GRATUÏTAT MENJADOR: ESCOLES 
PÚBLIQUES 

397.788,36  0,00  397.788,36  182.429,55  182.429,55  0,00  182.429,55  215.358,81  

48004 1 3242804 1 GRATUÏTAT MENJADOR: ESCOLES PÚBLIQUES 305.000,00  0,00  305.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  305.000,00  

48005 1 3242607 1 
12-13: GRATUÏTAT MENJADOR: ESCOLES 
PRIVADES 

32.900,00  0,00  32.900,00  11.668,40  11.668,40  0,00  11.668,40  21.231,60  

48005 1 3242807 1 GRATUÏTAT MENJADOR: ESCOLES PRIVADES 25.000,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00  

48010 1 34100 1 
ESPORTS: SUBVENCIÓ: ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
LA MITJÀ 

2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  

48011 1 34100 1 
ESPORTS: SUBVENCIÓ: CONSELL ESPORTIU DEL 
VALLÈS ORIENTAL 

1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00  

48012 1 17000 1 SUBVENCIÓ ADF 6.000,00  0,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00  

48013 1 34100 1 
SUBVENCIÓ: FUNDACIÓ BALOMANO 
GRANOLLERS 

2.500,00  0,00  2.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.500,00  

48015 1 92000 1 SUBVENCIÓ VEÏNS CARRER MIQUEL RICOMÀ 80,00  0,00  80,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80,00  

48017 1 23107 1 CONVENI PIS MALALTS SAHRAUÍS 0,00  15.000,00  15.000,00  4.700,00  4.700,00  4.700,00  0,00  10.300,00  

48020 1 23105 1 TRANSPORT ADAPTAT: DON CABALLO 4.704,00  0,00  4.704,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.704,00  

48021 1 23105 1 TRANSPORT ADAPTAT: ASPACE 24.500,00  0,00  24.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.500,00  

48022 1 23105 1 TRANSPORT ADAPTAT APINDEP 60.000,00  0,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00  

48900 1 23106 1 SUBVENCIONS 11.197,18  0,00  11.197,18  5.650,00  5.650,00  3.900,00  1.750,00  5.547,18  

48900 1 23120 1 
CONVENI SOLIDARITAT: ACOLLIMENT 
URGÈNCIES DONES 

10.490,86  0,00  10.490,86  10.907,66  10.907,66  0,00  10.907,66  -416,80  

48901 1 23120 1 
CONVENI SOLIDARITAT: CENTRE ACOLLIDA 
TEMPORAL 

4.538,50  0,00  4.538,50  0,00  0,00  0,00  0,00  4.538,50  

48901 1 92000 1 TRANSFERÈNCIES ALS GRUPS COMARCALS 89.202,59  0,00  89.202,59  89.204,04  89.204,04  29.734,68  59.469,36  -1,45  

48902 1 23120 1 CONVENI SOLIDARITAT : PUNT DE TROBADA 51.390,17  0,00  51.390,17  0,00  0,00  0,00  0,00  51.390,17  

49004 1 24153 1 PROJECTE RURURBAL: APORTACIONS SOCIS 0,00  311.096,25  311.096,25  311.096,25  311.096,25  311.093,61  2,64  0,00  

49008 1 23114 1 AMUNORCHI: FASE II VIES COMUNES 16.434,75  1.000,00  17.434,75  1.000,00  1.000,00  1.000,00  0,00  16.434,75  

62200 1 92000 1 
SEU: OBRES ADEQUACIÓ SEU CONSELL 
COMARCAL 

90.270,54  0,00  90.270,54  6.679,20  0,00  0,00  0,00  90.270,54  

62300 1 92000 1 
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE 

50,00  0,00  50,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50,00  

62500 1 92000 1 MOBILIARI I ESTRIS 50,00  0,00  50,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50,00  

62600 1 92000 1 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 50,00  0,00  50,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50,00  

62721 1 43200 1 POLITIQUES ACTIVES COMARCALS DE TURISME 36.000,00  0,00  36.000,00  17.094,93  0,00  0,00  0,00  36.000,00  

76200 1 94200 1 PUOSC AJUNTAMENTS 1.000,00  2.377.920,56  2.378.920,56  2.377.921,56  2.377.921,56  69.695,16  2.308.226,40  999,00  

83000 1 92000 1 BESTRETES 20.000,00  0,00  20.000,00  1.500,00  1.500,00  1.500,00  0,00  18.500,00  

          14.035.788,82  3.161.626,81  17.197.415,63  9.688.969,56  5.591.960,13  2.532.057,51  3.059.902,62  11.605.455,50  

 
 
Liquidació d’ingressos – pressupost exercici corrent 2014 (orgànica/programa/econòmica) 
 
Org. Econ. Descripció Previsions 

inicials 
Modificació 
en augment 

Modificació 
en 

disminució 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

nets 

Excés de 
previsió 

Defecte 
de 

previsió 

1 32501 ORD. FISCAL 3: DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 15.000,00    - -      15.000,00    16.161,84            -        1.161,84    

1 3291301 ORD. FISCAL 1: TAXA AVALUACIÓ AMBIENTAL 48.041,79    - -      48.041,79    48.926,48           -           884,69    
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1 3291302 ORD. FISCAL 2: TAXA UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS      500,00    - -           500,00                    -      500,00                  -      

1 3291304 ORD. FISCAL 4: TAXA TRAMITACIÓ PROVES SELECTIVES      500,00    - -           500,00    3.105,14               -      2.605,14    

1 3490702 PREUS PÚBLICS: CD        500,00    - -           500,00                  -      500,00                  -      

1 3490703 PREUS PÚBLICS: LLIBRES    1.000,00    - -        1.000,00         19,23    980,77                  -      

1 3490704 PREU PÚBLIC: REALITZACIÓ DE CURSOS A L'ARXIU COMARCAL VALLÈS ORIENTAL       500,00    - -           500,00       360,00    140,00                  -      

1 3490705 PREUS PÚBLICS: TRANSPORT ADAPTAT 182.280,00    - -   182.280,00    85.201,75    97.078,25                  -      

1 3490706 PREUS PÚBLICS: PER A LA PARTICIPACIÓ A LES FIRES I EXPOSICIONS ....        500,00    - -           500,00    -      500,00                  -      

1 3490707 PREU PÚBLIC: TRANSPORT ESCOLAR 111.350,69    - -   111.350,69    73.961,45    37.389,24                  -      

1 3930001 INTERESSOS DEMORA LIA        500,00    - -           500,00         107,29         392,71                  -      

1 3930002 INTERESSOS DE DEMORA CAD                  -      - -                     -             44,88                   -           44,88    

1 3990100 RECURSOS EVENTUALS    5.000,00    - -       5.000,00    2.504,10    2.495,90                 -      

1 4200101 PROJECTE RURURBAL                 -      409.909,72    -   409.909,72    409.909,72                  -                  -      

1 4500000 GO: FONS DE COOPERACIÓ 998.110,41    - -   998.110,41                      -      998.110,41               -      

1 4500001 GO: FONS DE COOPERACIÓ SUPRAMUNICIPAL 136.000,00    - -   136.000,00    48.307,49      87.692,51               -      

1 4500201 ASC: PROFESSIONALS EQUIPS BÀSICS (TS I ES) 2.163.932,84    - - 2.163.932,84    - 2.163.932,84               -      

1 4500202 ASC: SAD SOCIAL    615.259,39    - - 615.259,39    -   615.259,39               -      

1 4500204 ASC: AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL    195.120,00    - - 195.120,00    -   195.120,00               -      

1 4500205 ASC: EQUIP D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L'ADOLÈSCENCIA    475.741,40    - - 475.741,40    -   475.741,40               -      

1 4500206 ASC: CENTRE OBERTS: PROGRMA ENCAIX      20.000,00    - -   20.000,00    -     20.000,00               -      

1 4500208 ASC: TRANSPORT ADAPTAT    481.544,00    - - 481.544,00    - 481.544,00               -      

1 4500209 ASC: PLA COMARCAL D'IMMIGRACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL      25.141,37    - -     25.141,37    -    25.141,37               -      

1 4500211 ASC: ATENCIÓ URGÈNCIES SOCIALS PER A DONES        8.176,86    - -       8.176,86    -      8.176,86               -      

1 4500212 ASC: CENTRES OCUPACIONALS PER A PERSONES AMB DISCAPACITATS    281.402,35    - -   281.402,35    - 281.402,35               -      

1 4500218 ICD: SERVEI INFORMACIÓ ATENCIO DONES SIAD     46.000,00    - -      46.000,00    -    46.000,00               -      

1 4500250 ASC: PLA COMARCAL JOVENTUT. CONVENI I DELEGACIÓ COMPETÈNCIES     54.542,00    - -      54.542,00    -    54.542,00               -      

1 4500251 ASC: OFICINA JOVE     69.060,00    - -      69.060,00    -    69.060,00               -      

1 4503007 ED: CURS ESCOLAR 2012-2013  2.594.686,58    - - 2.594.686,58    -   2.594.686,58               -      

1 4503008 ED: CURS ESCOLAR 2012-2013 GESTIÓ      77.055,74    - -      77.055,74    -        77.055,74               -      

1 4503009 ED: CURS ESCOLAR 2013-2014 3.485.068,91    - - 3.485.068,91    -  3.485.068,91               -      

1 4503010 ED: CURS ESCOLAR 2013-2014 GESTIÓ    103.497,83    - - 103.497,83    - 103.497,83               -      

1 4505001 TR: AODL AGENT DE DESENSENVOLUPAMENT LOCAL      54.091,10    27.045,55    -   81.136,65    85.644,24                      -      4.507,59    

1 4505010 EO: OFICINA COMARCAL DE CONSUM      40.000,00    -  -   40.000,00                    -        40.000,00                  -      

1 4505024 SOC: JOVES PER L'OCUPACIÓ. CONVENI      73.697,07    114.490,98    - 188.188,05                    -      188.188,05                  -      

1 4505025 SOC: ATURATS LLARGA DURADA      44.835,36    216.260,00    - 261.095,36                    -      261.095,36                  -      

1 4506021 CU: CONVENI FUNCIONAMENT ARXIU COMARCAL      24.000,00    -  - 24.000,00                    -      24.000,00                  -      

1 4506071 MA: SERVEIS DE REHABILITACIÓ D'HABITATGES      23.156,00    -  - 23.156,00                    -      23.156,00                  -      

1 4508021 CU: ARIXU HISTÒRIC DE MOLLET        2.000,00    -      -   2.000,00                    -          2.000,00                  -      

1 4508041 GO: EIEL     19.643,43    -      - 19.643,43                    -        19.643,43                  -      

1 4610003 DI: OFICINA COMARCAL DE CONSUM    10.000,00      -      - 10.000,00                    -        10.000,00                  -      

1 4610005 DI: TURISME. Conveni específic   50.000,00      -      - 50.000,00    37.500,00      12.500,00                  -      

1 4610010 DI: XBMQ XARXA BÀSICA MUNICIPIS DE QUALITAT   45.000,00      -      - 45.000,00                    -        45.000,00                  -      

1 4610018 XBMQ: IMMIGRACIÓ     7.081,73      -      -   7.081,73                    -      7.081,73                 -      

1 4610019 XBMQ: SERVEIS INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIVA     9.000,00      -      -   9.000,00    14.076,43                    -      5.076,43    

1 4610021 XBMQ: SECTOR AGROALIMENTARI VALLÈS ORIENTAL   31.491,68      -      - 31.491,68    14.746,87    16.744,81                  -      

1 4610047 XBMQ: POLITIQUES ACTIVES COMARCALS DE TURISME   20.000,00      -      - 20.000,00                    -      20.000,00                  -      

1 4610048 XBMQ: FIRA GUIA'T   18.400,00      -      - 18.400,00                    -      18.400,00                  -      
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1 4620002 CC DE LA SEGARRA: PROJECTE SUMA'T   36.711,06      -      - 36.711,06                    -       36.711,06                  -      

1 4620020 AJ: APORTACIO CURS ESCOLAR                   -        -      -                   -      35.000,00                      -      35.000,00    

1 4620021 AJ: APORTACIONS DE SERVEIS SOCIALS 74.855,94      -      -   74.855,94    37.427,98      37.427,96                    -      

1 4620023 AJ: APORTACIÓ TRANSPORT ADAPTAT 92.457,20      -      -   92.457,20      5.409,00      87.048,20                   -      

1 4620024 AJ: APORTACIÓ FINANÇAMENT UBASP 213.756,42    698,51    - 214.454,93         698,61    213.756,32                   -      

1 4620025 AJ: APORTACIÓ SAD SOCIAL 373.987,35       -      - 373.987,35    149.691,22    224.296,13                   -      

1 4620026 AJ. APORTACIÓ ASSITÈNCIA TÈCNICA LIA 176.916,64       -      - 176.916,64    165.570,56    11.346,08                   -      

1 4620031 AJ: APORTACIO ASSISTÈNCIA TÈCNICA JURÍDICA   21.799,00       -      -    21.799,00      24.299,56                    -      2.500,56    

1 4620032 AJ: APORTACIÓ TÈCNICA INFORMÀTICA     2.500,00       -      -      2.500,00                      -        2.500,00                  -      

1 4620035 AJ: SERVEI D'ASSESSORAMENT SOCIO-LABORAL JUVENIL     3.333,30       -      -      3.333,30        4.000,00                    -         666,70    

1 4620046 AJTS: APORTACIO TURISME 38.000,00       -      -    38.000,00           713,64    37.286,36                 -      

1 4620047 AJTS: AMUNORCHI. FASE II VIES COMUNES 16.434,75    1.000,00    -     17.434,75    17.434,75                      -                  -      

1 4620048 AJT: APORTACIÓ TRANSPORT NO ESCOLAR 113.610,57    - -   113.610,57      1.536,00    112.074,57               -      

1 462007 AJ: CONVENI PIS MALALTS SAHRAUÍS                   -           15.000,00    -     15.000,00    15.000,00                       -                 -      

1 4670001 CAOC: ASSITÈNCIA TÈCNICA   18.142,00    -  -     18.142,00      6.702,66       11.439,34               -      

1 4670002 CGRVO: APORTACIÓ CONVENI ASSITÈNCIA TÈCNICA ARXIU I JURÍDICA     6.605,52    - -       6.605,52                    -            6.605,52               -      

1 4700003 NOVES TECNOLOGIES                  -      - -                     -      14.746,93                        -      14.746,93    

1 4700010 APOTORTACIONS AGROMERCATS   1.000,00    - -        1.000,00                    -            1.000,00                    -      

1 4700011 CAMBRA COMERÇ: CONVENI SICTED 10.000,00    - -      10.000,00                    -          10.000,00                   -      

1 5200000 INTERESSOS DIPÒSITS 20.000,00    - -      20.000,00    6.308,69        13.691,31                   -      

1 7508041 PUOSC   1.000,00    2.377.920,56    - 2.378.920,56    2.374.503,86           4.416,70                   -      

1 7610007 DI: REFORMA SEU CCVR 90.270,54    - -      90.270,54                         -           90.270,54                   -      

1 7610008 XBMQ: POLITIQUES ACTIVES DE TURISME 36.000,00    -      -      36.000,00          4.385,04         31.614,96                   -      

1 8300000 BESTRETES A CURT TERMINI 20.000,00    - -      20.000,00          3.000,00         17.000,00                   -      

1 87000 Per a despeses generals.                 -           67.355,17    -      67.355,17                        -           67.355,17                   -      

1 87010 Per a despeses amb finançament afectat.                -      1.113.629,47    - 1.113.629,47                        -      1.113.629,47                   -      

 
 
El senyor Francesc Aragón i Sánchez diu que en relació al que estableixen les bases que regeixen el pressupost de l’any 2013 del Consell 
Comarcal, en l’article 6, s’estableix que quadrianualment s’elaborarà un document del que es donarà compte al Ple de la corporació, el qual, 
bàsicament, és l’estat d’execució del pressupost que surt directament de la comptabilitat. Hem pogut realitzar aquest document en data 30 
d’abril i podem donar la informació corresponent. El que hem fet aquest primer quatrimestre, que és el primer quatrimestre que comencem 
aquestes dades hem donat tota la informació i que quest document, intentarem que en el proper quatrimestre, donarem la informació 
desglossada per capítols, perquè sigui més comprensible. No obstant això, en el expedient, i si algun conseller que ho vulgués, estaria tota la 
informació tal i com apareix en aquests moments. Més que res perquè sigui més fàcil de comprovar, perquè si dones tota la informació tal com 
hem fet ara, doncs queda bastant enrevesat perquè quan hi ha moltíssimes partides... potser donar molta informació no significa donar millor 
informació. 
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22. Donar compte del Decret de Gerència 340/2013, de 14 de maig, de liquidació 

del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2012. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Gerència 
340/2013, de 14 de maig, de liquidació del pressupost general d’ingressos i despeses 
de l’any 2012. 
 
El senyor Miquel Estapé i Valls diu que, en pincellades, sobre la liquidació de 2012, 
hem tancat amb un superàvit de 4.900 euros i un romanent de tresoreria positiu de 
260.000 euros. Només tancar amb superàvit ho hem de tenir en compte que és una 
dada extraordinàriament positiva, tenint en compte la cojuntura econòmica i les 
dificultats de tresoreria que tenim, que ens impliquen concertar operacions de crèdit i 
de tresoreria del qual paguem uns interessos importants, del voltant d’uns 60.000 
euros l’any, per tant és una gran dada.  I, a més a més, resaltar que tenim aquest 
romanent de tresoreria positiu de 260.000 euros, que bàsicament ve donat, no pel que 
hem generat de superàvit aquest any, perquè només són 4.900, sinó pel fet que s’han 
donat de baixa algunes obligacions que teníem a la comptabilitat d’anys anteriors i que 
no s’ha fet neteja, diguéssim, i no s’han de fer front a aquestes despeses i ha generat 
aquest romanent de tresoreria. Per tant, aquí el més important a destacar és la bona 
gestió que s’ha fet per part de totes les àrees i per la part de Gerència, en el sentit que 
han fet un gran esforç de contenció de despesa i hem pogut tancar amb superàvit, 
encara que sigui molt ajustadet, és un 0,02% del pressupost aquest superàvit, l’hem 
de posar en la seva justa mesura i per altre costat que tenim un petit romanent de 
tresoreria que ens servirà de coixí per alguna necessitat o imprevist que tinguem 
durant l’any. De totes formes, és un romanent de tresoreria excepcional, perquè s’ha 
fet una neteja de la comptabilitat, per tant no comptem fer front a cap despesa fixa i 
continuada. Aquestes són les dades més rellevants. 
 
  
23. Donar compte de l’informe de la Intervenció general sobre el compliment de 

l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la liquidació de l’exercici 2012. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe de la 
Intervenció general sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la 
liquidació de l’exercici 2012, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 25 d’abril de 2013, el senyor Francesc Aragón i Sánchez, interventor, va emetre 
l’informe següent: 

 
“Aquest informe es realitza per tal de verificar que la liquidació del pressupost 2012 del Consell 
Comarcal compleixi amb els objectius d’estabilitat pressupostària, de sostenibilitat financera i 
l’observança dels requeriments acordats en la normativa europea en aquesta matèria, donant 
compliment al que disposa l’article 6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les Entitats Locals. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE: 
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 RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de 
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les 
Entitats Locals. 

 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF). 

 Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament de informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals 
elaborat per la Intervenció General d’Administració de l’Estat. 

 
CONSIDERACIONS 
 
Les entitats a les quals es refereix l’article 2.1.c de la LEPSF s’ajustaran al principi d’estabilitat 
pressupostaria entès com la situació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de 
finançament d’acord amb la definició del SEC 95. (SISTEMA Europeu de Comptes). 
 
Segons l’article 4.1 del Reglament, l’Entitat Local deurà d’aprovar, executar i liquidar els 
pressupostos d’acord al principi d’estabilitat. Per tant en termes de capacitat de finançament 
l’objectiu d’equilibri o superàvit pressupostari. 
 
La Intervenció Local deurà d’elevar al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostaria. L’informe s’emetrà amb caràcter independent en les aprovacions 
dels pressupostos, dels crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdits i en la liquidació. 
 
L’Interventor Local detallarà en el seu informe els càlculs practicats sobre la bases de les dades 
dels capítols 1 a 7 dels estats de despeses i d’ingressos pressupostaris, en termes de 
comptabilitat nacional. 
 
Els expedients de sol·licitud d’autorització d’endeutament deuran d’incorporar els informes 
d’avaluació sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat del pressupost de l’exercici corrent i de 
la liquidació de l’exercici anterior emesos per la Intervenció Local. 
 
L’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria en l’últim any de vigència del pla, serà 
causa de denegació de l’autorització d’endeutament. 
 
La nova Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat 
Financera, que va ser publicada el proppassat dia 30 d’abril de 2012, ha establert un nou marc 
d’aplicació dels principis d’estabilitat pressupostària; aplicant-se, no obstant, encara el 
Reglament adaptat a l’antiga llei. 
 
En aquest sentit sembla, pel que afecta al Consell Comarcal, d’importància el redactat de 
l’article 29 de l’esmentada norma, en el qual obliga a l’aprovació un Pla econòmic financer tan 
bon punt s’incompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que s’entén que per a aquesta 
Corporació seria l’equilibri. 
 
CALCUL DE LA CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT. 
 
El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens locals sotmesos a pressupost 
s’obté per la diferencia entre els imports pressupostats i liquidats en els capítols 1 a 7 dels 
estats d’ingressos i els capítols 1 a 7 dels estats de despeses, prèvia aplicació dels ajustos 
relatius a la valoració, imputació temporal, exclusió o no inclusió dels ingressos i despeses no 
financeres. 
 
Les restants entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres ens de dret públic 
dependents de les Entitats Locals, aprovaran, executaran i liquidaran els seus respectius 
pressupostos o aprovaran les seves respectives comptes de pèrdues i guanys en situació 
d’equilibri financer, d’acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els sigui d’aplicació. 
 
AJUSTOS  
 
A partir del resultat pressupostari de les operacions no financeres aprovat es realitzen diversos 
ajustos, seguint el Manual del càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les 
corporacions locals, elaborat per la Intervenció General d’Administració de l’Estat: 
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 A). Ajustos en la liquidació d’ingressos: 
 

 Ajust que s’aplica als ingressos comptabilitzats als capítols 1, 2 i 3 del pressupost 
d’ingressos de manera que a efectes de comptabilitat nacional els imports a registrar 
per cada un dels citats capítols siguin els realitzats en caixa en l’exercici, el que inclou 
els ingressos de l’exercici corrent i els de tancats. En aquest sentit calia restar als 
ingressos de l’exercici l’ajustament a caixa real, eliminant el pendent de l’exercici, 
menys els ingressos d’aquests capítols d’altres anys; com aquesta segona quantitat és 
superior a la primera l’ajustament és a l’alça. 

 Ajust pel tractament dels ingressos d’interessos en comptabilitat nacional, fruit de que 
en la comptabilitat pressupostària s’apliquen pressupostàriament en el moment del 
venciment mentre que en la comptabilitat nacional es registren les quantitats meritades 
en l’exercici, pel principi d'importància relativa no s'aplica aquest ajust ja que els 
interessos a aplicar són mínims i no modifiquen en un import considerable la realitat 
que es present en el present informe. 

 S''ha efectuat ajustament en relació als ingressos de finançament provinents de la UE, 
entenent que són els únics que, d'acord amb les indicacions del SEC 95, són 
susceptibles de generar el corresponent assentament.  

 
 B). Ajustos en la liquidació de despeses: 
 

I. Ajust de les despeses realitzades en l’exercici i pendents d’aplicar al pressupost, al no 
existir per primer any despeses pendents d'aplicar s'aplica aquest ajust per l’import que 
apareix. 

II. Ajust pel tractament de les despeses d’interessos en comptabilitat nacional, a la 
comptabilitat pressupostària s’ha aplicat en el moment de la formalització del contracte 
els venciments d’una part dels interessos superiors al venciment de l’exercici econòmic, 
així l’aplicació a pressupost ha estat de 45.000 mentre que el pagament ha estat de 
32.863,41 € i el meritament efectiu fins a 31 de desembre de 2012 és de 36.197,41 €; la 
diferència ha estat periodificada ja que és despesa aplicable a l’exercici del 2013. 

III. No s'ha efectuat altres ajustaments atenent a la complexitat i indefinició dels establerts 
en els documents guia no sembla que siguin d'aplicació a la Corporació.  

 
CONCLUSIÓ 
 
Segons es mostra en el quadre adjunt es compleix l'equilibri pressupostari en termes absoluts; 
per a la qual cosa no és necessari realitzar el pla econòmic financer establert a la normativa 
d'estabilitat pressupostària d’acord amb el nou redactat de l’article 29 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera.  
 
D’acord amb l’article 16.2 del Reglament la Intervenció Local deurà d’elevar al Ple aquest 
informe sobre el compliment de la ‘Estabilitat Pressupostaria de la Entitat Local. 
 
Aquest informe s’haurà de remetre a la Direcció General de Política Financera i Assegurances 
del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini màxim de 
15 dies contats des del coneixement del Ple del Consell Comarcal, únicament en els casos que 
sigui.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera  
 

2. L’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat 
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 
 

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple del Consell Comarcal que acordi:  
 
1. Prendre coneixement de l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària de la liquidació de l’exercici 2012 del Consell Comarcal esmentat a 
la relació de fets. 

 
2. Remetre l’informe a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 

Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats des del coneixement del Ple del 
Consell Comarcal.” 

 
El senyor Francesc Aragón i Sánchez diu que aquest informe no va poder entrar en 
altres plens anteriors per un motiu de temps, i en aquest, com no podria ser d’una altra 
manera, d’acord amb la liquidació que acaba de comentar el senyor conseller, la 
estabilitat pressupostària és positiva, i els ajustos realitzats en relació al 195, de 
comptabilitat nacional, corresponent a una millor situació d’estabilitat pressupostària. 
Per tant per l’exercici 2012, com posa a la liquidació en el seu moment es va donar 
informe en relació al pressupost i a les diferents modificacions pressupostàries, el 
resultat també ha estat d’estabilitat, per tant s’haurà de comunicar a la Direcció 
General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya aquest fet. I no caldrà realitzar el 
corresponent pla d’estabilitat pressupostària que seria en cas que no fos així. 
 
 
24. Dictamen d’aprovació de l’expedient número 16 de modificació de crèdits del 

Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2013, en la seva 
modalitat de crèdit extraordinari. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 10 de juliol de 2013, que és el 
que següeix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. 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 que conté la liquidació del pressupost corrent, la liquidació dels romanents 
incorporats d’exercicis anteriors i la liquidació dels pressupost tancats. 

 
2. El 10 de juliol de 2013, el conseller de l’Àrea de Personal i Hisenda ha subscrit la 

memòria per a la modificació de crèdits del pressupost general d’ingressos i 
despeses de 2013, en la seva modalitat de crèdits extraordinaris per un import de 
trenta-set mil quaranta-set euros amb tres cèntims (37.047,03 €), finançat 
mitjançant baixes de crèdits. 

 
3. El 10 de juliol de 2013, l’interventor, senyor Francesc Aragón Sánchez, ha emès un 

informe favorable, per a l’expedient número 16 de modificació de crèdits del 
pressupost general d’ingressos i despeses de 2013, en la seva modalitat de crèdits 
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extraordinaris per un import de trenta-set mil quaranta-set euros amb tres cèntims 
(37.047,03 €), finançat mitjançant baixes de crèdits. 

 
4. El 10 de juliol 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 35 i ss del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals –actualment, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2005- relatiu 
als crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 
 

2. L’article 51 b) del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals –actualment, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2005- disposa 
que poden donar lloc a una baixa de crèdits pel finançament de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits. 

 
3. L’article 20 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses 

de 2013, aprovades en sessió plenària de 21 de novembre de 2012, relatiu a la 
tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’expedient de crèdits extraordinaris número 16, per import de trenta-set 

mil quaranta-set euros amb tres cèntims (37.047,03 €), que cal finançar mitjançant 
baixes de crèdits del pressupost general d’ingressos i despeses de 2013. 
 
Els crèdits extraordinaris són els següents: 
 

partida descripció  import  

334,10,489,00 Subvenció Concert  Amics de la Unió          5.000,00 €  
324,27,489,01 Subvenció Jornades CCE Montserrat Montero          2.500,00 €  
172,01,467,00 Aportació anual quota Consorci Conca Besos          2.272,63 €  
231,02,226,99 EBASP: Despeses diverses          2.274,40 €  
430,01,227,06 Projectes Àrea desenvolupament local        25.000,00 €  

  

       37.047,03 €  

 
El finançament dels crèdits extraordinaris esmentats s’extreu de les partides de 
despeses que es relacionen a continuació que cal reduir en la proporció següent: 
 

Partida  Nom partida Codi  projecte Total 

231,02,131,00 Personal laboral temporal 2008-508-01 29.082,23 € 

231,02,227,06 Estudis i treballs tècnics 2012-503-02 7.964,80 € 

   
       37.047,03 € 

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
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contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició, per resoldre-les. 
 

3. Declarar el desistiment de l’execució dels projectes pels quals s’aprova la baixa 
atès que ha existit la confusió inicial prèvia al tancament de l’exercici de no donar 
de baixa les vinculacions jurídiques corresponents.” 

 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 24 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
25. Dictamen d’aprovació de l’expedient número 17 de modificació de crèdits del 

Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2013, en la seva 
modalitat de suplement de crèdit 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 10 de juliol de 2013, que és el 
que següeix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. 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 que conté la liquidació del pressupost corrent, la liquidació dels romanents 
incorporats d’exercicis anteriors i la liquidació dels pressupost tancats. 

 
2. El 10 de juliol de 2013, el conseller de l’Àrea de Personal i Hisenda ha subscrit la 

memòria per a la modificació de crèdits del pressupost general d’ingressos i 
despeses de 2013, en la seva modalitat de suplement de crèdit per un import de 
noranta-vuit mil quinze euros amb setanta-cinc cèntims (98.015,75€), finançat 
mitjançant baixes de crèdits. 

 
3. El 10 de juliol de 2013, l’interventor, senyor Francesc Aragón Sánchez, ha emès un 

informe favorable, per a l’expedient número 17 de modificació de crèdits del 
pressupost general d’ingressos i despeses de 2013, en la seva modalitat de 
suplement de crèdit per un import de noranta-vuit mil quinze euros amb setanta-
cinc cèntims (98.015,75€), finançat mitjançant baixes de crèdits. 

 
4. El 10 de juliol 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 35 i ss del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals –actualment, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2005- relatiu 
als crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 
 

2. L’article 51 b) del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals –actualment, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2005- disposa 
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que poden donar lloc a una baixa de crèdits pel finançament de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits. 

 
3. L’article 20 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses 

de 2013, aprovades en sessió plenària de 21 de novembre de 2012, relatiu a la 
tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 

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

mil quinze euros amb setanta-cinc cèntims (98.015,75€), que cal finançar 
mitjançant baixes de crèdits del pressupost general d’ingressos i despeses de 
2013. 

 
partida descripció  import  

920,00,626,00 Aplicacions informàtiques        25.800,00 €  
920,00,226,01 Atencions protocol·làries          5.066,04 €  
011,00,310,01 Pòlissa de crèdit: interessos        23.000,00 €  
231,01,227,06 EAIA: Supervisió          4.275,44 €  
920,00,227,06 Estudis i treballs tècnics          6.000,00 €  
920,00,227,00 Neteja i condicionament        10.000,00 €  
920,00,221,00 Energia elèctrica        13.000,00 €  
920,00,230,20 Dietes          1.000,00 €  
920,00,231,20 Desplaçaments i locomoció          3.000,00 €  
 170.00.131.00 Personal laboral              865,78 €  
 231.00.130.00 Personal laboral              649,65 €  
 231.01.131.00 Personal laboral              702,34 €  
 231.02.131.00 Personal laboral          2.345,54 €  
 323.01.130.00 Personal laboral          1.955,87 €  
 323.01.131.00 Personal laboral              189,50 €  
 430.01.131.00 Personal laboral                94,89 €  
 920.00.131.00 Personal laboral                70,70 €  

  

       98.015,75 €  

 
El finançament dels suplements de crèdit esmentats s’extreu de les partides de 
despeses que es relacionen a continuació que cal reduir en la proporció següent: 

 

Partida  Nom partida Codi  projecte Total 

231,02,227,06 Estudis i treballs tècnics 2012-503-02 42.683,66 € 

231,02,462,27 Ajuts urgència social 2012-503-01 3.494,58 € 

231,05,223,00 Transport adaptat 2005-503-01 611,05 € 

  
2007-507-01 556,60 € 

  
2008-503-01 243,11 € 

  
2009-503-02 745,00 € 

324,25,189,00 Subvencions 2009-301-01 12.000,00 € 

324,25,227,06 Estudis i treballs tècnics 2009-301-01 8.352,81 € 

 
Estudis i treballs tècnics 2010-301-01 20.996,34 € 

324,25,480,00 Subvencions 2009-301-01 8.320,00 € 

241,15,227,06 Accions integrades 2011-601-01 12,60 € 

 
Total suplement         98.015,75 €  

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició, per resoldre-les. 
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3. Declarar el desistiment de l’execució dels projectes pels quals s’aprova la baixa 

atès que ha existit la confusió inicial prèvia al tancament de l’exercici de no donar 
de baixa les vinculacions jurídiques corresponents.” 

 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 24 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
26. Dictamen d'aprovació de les bases reguladores per a la provisió de llocs de 

treball. 
  
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 10 de juliol de 2013, que és el 
que següeix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 10 de juliol de 2013, la senyora Montserrat Rossinés i Bayó, cap de l’Àrea de 

Polítiques Socials i d’Igualtat, ha emès l’informe següent: 
 
“INFORME EN RELACIÓ AMB L’APROVACIÓ D’UNES BASES PER A LA PROVISSIÓ 
DEL LLOC DE TREBALL DE RESPONSABLE DEL SUPORT ADMINISTRATIU DE 
L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 de novembre de 2012, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, va emetre l’informe de modificacions en l’annex 
de personal entre els exercicis 2012 i 2013, pel qual informava, entre d’altres, que la 
Relació de llocs de treball per l’exercici 2013 preveia, la provisió del lloc de treball de 
responsable del suport administratiu de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat (Codi 
LF33 de la RLT de 2013 del personal laboral indefinit). 

 
Així mateix, un cop que aquest lloc de treball es proveeixi definitivament, és preveu 
l’increment en les retribucions de la responsable del suport administratiu de l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat les quals s’incrementen mitjançant el complement 
específic (tram 2) AC12. 
 

2. El 21 de novembre de 2012, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el 
pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2013, les seves bases 
d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, que comprèn tots els 
llocs de treball reservats a personal funcionari, personal laboral i personal eventual. 
 
Aquest acord es va sotmetre a informació pública en el tauler d’anuncis i al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, de 5 de desembre de 2012, i es va exposar al 
públic durant el termini reglamentari, sense que es presentés cap al·legació ni reclamació 
al respecte. L’aprovació definitiva es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, d’11 de gener de 2013. 
 
Així mateix, s’ha publicat íntegrament la plantilla de llocs de treball en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 6302, de 28 de gener de 2013. 

 
INFORMO 
 



113 

Que es proveeixi el lloc de treball responsable del suport administratiu adscrit a l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat mitjançant el sistema de provisió que preveu la Relació de 
llocs de treball de 2013.” 

 
2. El 21 de novembre de 2012, el Ple del Consell Comarcal va aprovar, entre d’altres 

la relació de llocs de treball, que comprèn tots els llocs de treball reservats a 
personal funcionari, personal laboral i personal eventual. 
 

La Relació de llocs de treball preveu, entre d’altres, un lloc vacant de responsable 
del suport administratiu de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat i el sistema de 
provisió previst per aquest lloc de treball és el de concurs de mèrits. 
 
És per això, que s’han d’aprovar les bases que regularan el concurs de mèrits 
segons les premisses d’aquest lloc de treball.  

 

3. El 10 de juliol 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 102.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, i l’article 286.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que fa l’aprovació 
de les bases per les quals s’ha de regir els concursos per a la provisió de llocs de 
treball del personal de les entitats locals. 

 
2. L’article 112 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel  

Decret 214/1990, de 30 de juliol i l’article 78 i ss de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per 
la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel que fa a la provisió de llocs 
de treball. 
 

3. L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel que fa a la 
competència del Ple per adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual 
correspon al Ple exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis 
i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans 
comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar les Bases particulars que regeixen la convocatòria per a la provisió per 

concurs de mèrits del lloc de treball de responsable del suport administratiu de 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, i que són les següents: 

 
Bases particulars que regeixen la convocatòria per a la provisió per concurs de mèrits del 
lloc de treball de responsable suport administratiu adscrit a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat. 
 
1.-Requisits  
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Caldrà que aquelles persones que concorrin en aquesta convocatòria pública reuneixin els 
següents requisits: 
 
a) Ser personal laboral fix del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
b) Estar en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que, d'acord amb la 
normativa vigent, possibiliti participar en aquesta convocatòria. 
 
c) Amb els possibles condicionants que s'especifiquen en el full annex a aquest anunci, es 
requereix: Tenir qualsevol categoria del subgrup de classificació C1. 
 
d) Tenir una antiguitat mínima de dos anys en la categoria requerida (C1). 
 
2.- Acreditació de mèrits 
  
Les persones interessades poden presentar currículum vitae i aportar els mèrits que 
considerin pertinents. 
 
El personal que es presenti en aquesta convocatòria, que es trobi en servei actiu i adscrit a 
la plantilla del Consell Comarcal del Vallès Oriental – endavant Consell Comarcal - no 
caldrà que aporti el full corresponent al currículum formatiu, que s'aportarà d'ofici. En tot 
cas, sí que haurà d'adjuntar les acreditacions corresponents a les activitats formatives que 
no constin en l'esmentat currículum, així com altres mèrits. 
 
3.- Presentació de sol·licituds  

 

El personal que desitgi participar en aquesta convocatòria haurà de presentar sol·licitud 
lliurar-la en el Registre General Consell Comarcal, Carrer Miquel Ricomà, 46, de 
Granollers, dins el termini de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de 
l'anunci de la convocatòria. 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal 
dictarà resolució, en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i 
exclosos i establint la comissió de valoració designada pel gerent. 
 
L'esmentada llista s'exposarà en el tauler d'edictes del  Consell Comarcal, i es concedirà un 
termini de deu dies hàbils per a subsanacions i possibles reclamacions. Les al·legacions 
presentades es resoldran en el termini dels 30 dies hàbils següents a comptar des de la 
presentació de les mateixes. 
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran 
desestimades. 
 
4.- Altres aspectes  
 
Un cop finalitzat el procés, es faran públics els resultats en el tauler d'edictes del Consell 
Comarcal. 
 
5.- Normativa reguladora  
 
Aquesta convocatòria, les seves bases així com el seu procediment de resolució, es 
regulen pel Reglament de personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol i supletòriament el Reglament general de provisió de llocs de 
treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de maig.  
 

http://www.gencat.net/governacio-ap/administracio/pdf/dec123-97.PDF
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Annex 1 

 
Identificació del lloc a proveir pel sistema de concurs  
 

 Descripció del lloc: responsable del suport administratiu de l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat 

 Codi funcional: F23 

 Número de llocs de treball:1  

 Lloc retributiu: C1 - Nivell complement destinació: 16  
 
Característiques del lloc  
 

 Àrea: Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat 

 Centre Treball: c/ Miquel Ricomà, 46, Granollers  

 Tipologia de jornada: l’establerta a la normativa vigent 

 Funcions bàsiques assignades: codi funcional F23 de la relació de llocs de treball 
 
Requisits per participar  

 
A més dels requisits a què fan referència les Bases particulars de la convocatòria i la 
normativa d’aplicació, es requereix: 
  

 Tenir qualsevol categoria del subgrup de classificació C1 (antic grup C)  
 
Mèrits  

 
a) Per estar desenvolupant activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 

contingut professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça a la que s’opta, a 
raó d’1 punt per any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 3 punts. 

 
L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de 
temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en 
aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i 
valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones 
aspirants. 
 
L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la 
categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i 
l'experiència adquirida, o fotocòpia del/s contracte/s de treball. 

 
b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 

amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de 2 punts, a raó del barem 
següent: 

 
- 0,1 punts …………….. de 15 a 30 hores 
- 0,2 punts …………….. de 31 a 50 hores 
- 0,3 punts …………….. de 51 a 100 hores 
- 0,4 punts …………….. de 101 a 150 hores 
- 0,5 punts …………….. de 151 a 300 hores 
- 1 punt ………………… de més de 300 hores 

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores 
o en crèdits. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits, quedarà a 
criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases. 
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2. Donar publicitat interna d’aquests acords.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 24 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESTUDIS 
 
27. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 327/2013, de 7 de maig, d’autorització i disposició d'una despesa 
- 410/2013, de 31 de maig, d’aprovació de l’expedient de contractació 
- 448/2013, de 18 de juny, d’adjudicació d’un contracte 
- 449/2013, de 18 de juny, de nomenament directors d’obra i coordinadors de 

seguretat i salut 

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

- 327/2013, de 7 de maig, d’autorització i disposició d'una despesa 
- 410/2013, de 31 de maig, d’aprovació de l’expedient de contractació 
- 448/2013, de 18 de juny, d’adjudicació d’un contracte 
- 449/2013, de 18 de juny, de nomenament directors d’obra i coordinadors de seguretat i 

salut 

 
 
28. Dictamen de delegació de l’execució de l’actuació PUOSC projecte 

intermunicipal del camí rural entre can ram, Sanata i ctra C-251 a 
l’Ajuntament de Llinars del Vallès i el seu corresponent conveni. 

 
Llegit el dictamen de l’Area de Política Territorial i Estudis, de 10 de juliol de 2013, que 
és el que següeix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 5 de juliol de 2013, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 

Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 

“El 2 de març de 2012 es va publicar al DOGC núm. 6079 l’acord GOV/14/2012, de 28 de 
febrer, d’aprovació del PUOSC per a l’any 2012 d’acord amb el qual s’hi inclou l’actuació 
núm. 2012/1173, Arranjament de camí rural entre Can Ram, Sanata i la carretera C-251 
amb un pressupost de 340.815,91 euros i una subvenció de 90.702,71 euros. 
 
El 16 de maig de 2013 l’Ajuntament de Llinars del Vallès va trametre al Consell Comarcal 
un nou Projecte intermunicipal d’arranjament del camí rural entre can Ram, Sanata i Ctra C-
251, de maig de 2013, amb un pressupost d’execució de 193.450,90 euros, IVA inclòs, 
segons el qual l’actuació consisteix bàsicament en el reperfilat del camí, aportació de tot-u i 
col·locació d’una capa d’aglomerat asfàltic en el tram comprès entre el capdamunt de la 
pujada de Can Casas i la urbanització de Can Ram. Aquest tram afecta els municipis de 
Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor. 

 
El 6 de juny de 2013 el director general d’Administració Local va respondre al Consell 
Comarcal sobre la possibilitat de disminuir el pressupost bo i mantenint la subvenció 
aprovada inicialment fins arribar al 95% del cost total del projecte, si bé al mateix temps 
indica la necessitat de tramitar i justificar la modificació dels projectes subvencionats 
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d’acord amb la normativa vigent i sense que això suposi un canvi de destinació de la 
subvenció. 
 
Per dur a terme aquesta actuació, es considera adequat formalitzar un encàrrec a 
l’Ajuntament de Llinars del Vallès per tal que s’ocupi de la licitació i adjudicació de 
l’actuació abans del 31 de desembre de 2013, de l’execució i treballs facultatius, de la 
redacció i aprovació de tota la documentació necessària i de l’obtenció de tots els permisos 
i informes que siguin necessaris d’altres administracions per raó de les respectives 
competències sectorials o bé d’empreses de serveis, essent l’Ajuntament l’únic 
responsable del pagament dels imports derivats de l’execució de l’actuació. Tanmateix, el 
Consell Comarcal transferirà a l’Ajuntament l’import de la subvenció del PUOSC que 
efectivament rebi. 
 
D’acord amb aquestes premisses, doncs, s’informa favorablement el conveni amb 
l’Ajuntament de Llinars del Vallès per tal d’encarregar-li la gestió de l’actuació en els termes 
exposats.“ 

 
2. El 9 de juliol de 2013, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del 

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

3. El 10 de juliol de 2013 s’ha celebrat la Comissió Informativa i cap membre no es 
troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

4. L’article 52.2 lletra q) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, preveu que correspon 
al Ple les altres atribucions que han de correspondre al ple, pel fet que llur 
aprovació exigeix una majoria qualificada. 
 
Així mateix, l’apartat 4 d’aquest mateix article preveu que el ple pot delegar 
l’exercici de les seves atribucions a l’alcalde i a la comissió de govern, llevat de les 
esmentades en l’apartat 2, lletra q) entre d’altres. 
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5. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

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

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

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

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

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Delegar a l’Ajuntament de Llinars del Vallès la gestió de l’execució de l’actuació 

PUOSC d’arranjament del camí rural entre can ram, Sanata i ctra C-251. 
 

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

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la Corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Martí Pujol i Casals, alcalde president de l’Ajuntament de Llinars del 
Vallès, assistit per la secretària accidental de la Corporació, la senyora Neus Puig 
Casademunt. 
 
 

I N T E R V E N E N  
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, facultat per aquest acte per l’acord del Ple de 17 de 
setembre de 2003, que delegava al president la signatura de convenis aprovats pel Ple i 
per la Comissió de Govern en l’àmbit de les seves competències. 
 
L’alcalde president de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, en virtut del que disposa l’article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril. 



119 

 
El secretari i la secretària accidentals, també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 

 
 

M A N I F E S T E N 
 

I. Que el 2 de març de 2012, número de DOGC 6079, es va publicar l’acord 
GOV/14/2012, de 28 de febrer, d’aprovació del PUOSC per a l’any 2012 d’acord amb el 
qual s’hi inclou l’actuació núm. 2012/1173, Arranjament de camí rural entre Can Ram, 
Sanata i la carretera C-251 amb un pressupost de 340.815,91 euros i una subvenció de 
90.702,71 euros. 

 
II. Que el 23 de setembre de 2011, la Presidència del CONSELL COMARCAL, mitjançant 

Decret número 66/2011, va aprovar inicialment el projecte tècnic corresponent a 
l’actuació Projecte intermunicipal d’arranjament del camí rural entre can Ram, Sanata i 
Ctra C-251, que incloïa l’estudi bàsic de seguretat i salut, que fou publicat al BOPB el 
19 d’octubre de 2011, que va ser ratificat per la Comissió de Govern de 5 d’octubre de 
2011. El pressupost d’execució d’aquest projecte era de 340.815,91 euros, IVA inclòs, i 
les obres consisteixen en l’arranjament d’un camí existent que uneix la urbanització de 
Can Ram (terme municipal de Sant Pere de Vilamajor), i la carretera C-251 en el veïnat 
de Sanata (terme municipal de Llinars del Vallès), passant per uns terrenys que 
pertanyen al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor. 

 
III. Que l’11 de març de 2013, el Consell Comarcal va consultar la Direcció General 

d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya sobre la viabilitat de reduir el 
pressupost d’execució de l’actuació. 

 
IV. Que el 16 de maig de 2013, l’Ajuntament de Llinars del Vallès va trametre al Consell 

Comarcal un nou Projecte intermunicipal d’arranjament del camí rural entre can Ram, 
Sanata i Ctra C-251, de maig de 2013, amb un pressupost d’execució de 193.450,90 
euros, IVA inclòs. Segons aquest nou projecte, l’actuació consisteix en el reperfilat del 
camí, aportació de tot-u i col·locació d’una capa d’aglomerat asfàltic en el tram comprès 
entre el capdamunt de la pujada de Can Casas i la urbanització de Can Ram. Aquest 
tram afecta els municipis de Llinars del Vallès Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de 
Vilamajor. 

 
V. Que el 6 de juny de 2013, el director general d’Administració Local va respondre al 

Consell Comarcal reconeixent la possibilitat de disminuir el pressupost bo i mantenint la 
subvenció aprovada inicialment fins arribar al 95% del cost total del projecte, si bé al 
mateix temps indica la necessitat de tramitar i justificar la modificació dels projectes 
subvencionats d’acord amb la normativa vigent i sense que això suposi un canvi de 
destinació de la subvenció. 

 
VI. Que l’objectiu de les obres és millorar la connexió entre les diferents poblacions 

aprofitant un camí existent i on actualment hi ha una notable quantitat de trànsit rodat. 
 

VII. Que el CONSELL COMARCAL té interès en formalitzar un conveni de col·laboració per 
delegar l’execució de l’actuació Arranjament del camí rural entre can Ram, Sanata i 
Ctra C-251 a l’Ajuntament de Llinars del Vallès. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2. L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 10 de la llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya pel que fa a la possibilitat d’encarregar, per raons d’eficàcia 
administrativa, la gestió d’activitats de caràcter material, tècnic o serveis a òrgans o 
entitats d’una altra administració.  

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

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

 
2. El Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic 

d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012. 
 
3. El Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s’aproven les bases d’execució del PUOSC 

per al període 2008-2012. 
 
4. L’acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, d’aprovació del PUOSC per a l’any 2012 pel 

qual s’hi inclou l’actuació núm. 2012/1173, Arranjament de camí rural entre Can Ram, 
Sanata i la carretera C-251, publicat el 2 de març de 2012 al DOGC  número 6079. 

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

P A C T E S 
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Primer. Aquest conveni té per objecte la delegació de l’execució de l’actuació Arranjament 
del camí rural entre can Ram, Sanata i Ctra C-251 –en endavant, l’ACTUACIÓ- a 
l’Ajuntament de Llinars del Vallès –en endavant, l’AJUNTAMENT-, que l’accepta.  
 
L’ACTUACIÓ consisteix en el reperfilat del camí, aportació de tot-u i col·locació d’una capa 
d’aglomerat asfàltic en el tram comprès entre el capdamunt de la pujada de Can Casas i la 
urbanització de Can Ram, entre els municipis de Llinars del Vallès Sant Antoni de Vilamajor 
i Sant Pere de Vilamajor 
 
Els compareixents declaren conèixer el contingut del nou Projecte de maig de 2013 de 
l’ACTUACIÓ i la funcionalitat de les obres que hi són definides i els troben adequats a les 
finalitats d’interès públic que determinen l’establiment d’aquest règim de cooperació. 
 
Segon. Per raó d’aquest conveni correspon al CONSELL COMARCAL: 
 
a. Consignar en l’estat de despeses dels seus pressupostos, dins del període d’execució 

establert pel PROJECTE, una subvenció de noranta mil set-cents dos euros amb 
setanta-un cèntims (90.702,71 €) corresponent al cofinançament del PUOSC, fent-la 
constar a l’estat d’ingressos corresponent a cada exercici, i com a subvenció de capital, 
l’import del cofinançament del PUOSC. 

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

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

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

cofinançament del PUOSC que efectivament rebi. 
 
d. Pel cas que s’incrementin els ajuts o s’obtinguin altres subvencions, sempre i quan 

siguin superiors als costos de l’actuació o de les seves modificacions, el CONSELL 
COMARCAL els aportarà a l’AJUNTAMENT. Aquest reintegrament es produiria en un 
termini màxim d’un mes a partir d’aquell en què els referits increments s’haguessin 
ingressat efectivament a la Tresoreria del CONSELL COMARCAL. 

 
e. Aprovar el PROJECTE executiu de l’ACTUACIÓ i, si s’escau, la modificació o reforma 

d’aquest, com a entitat beneficiària de la subvenció PUOSC. 
 
f. Les altres que resultin d’aquest conveni. 

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

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

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

 
b. Consignar a l’estat de despeses del pressupost per l’exercici 2013 l’import total de 

l’ACTUACIÓ, així com consignar a l’estat d’ingressos, com a subvenció de capital 
procedent del CONSELL COMARCAL, el cofinançament PUOSC. 
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c. Complir els requisits de publicitat i divulgació de les actuacions incloses en el PUOSC, 
d’acord amb el que preveu la base dissetena d’execució del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya per al quinquenni 2008-2012. 

 
d. Aprovar el PROJECTE executiu de l’ACTUACIÓ i, si s’escau, la modificació o reforma 

d’aquest, com a ens executor de l’ACTUACIÓ. 
 
e. Nomenar i/o contractar la direcció facultativa i la coordinació en matèria de seguretat i 

salut durant l’execució de l’obra. 
 

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

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

contracte d’obra abans del 31 de desembre de 2013, d’acord amb les previsions de la 
normativa en matèria de contractació administrativa. 

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

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

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

presentar tota la documentació que sigui necessària. 
 

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

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

assumir-ne el seu funcionament i manteniment. 
 

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

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

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

 
n. Cofinançar la part de l’ACTUACIÓ no cofinançada pel PUOSC. 

 
o. Fer constar la participació del Consell Comarcal en tota la informació sobre l’actuació 

que s’editi, publiqui, comuniqui o difongui des de l’Ajuntament. Aquesta informació 
haurà d’incorporar la contribució del Consell Comarcal al cofinançament de l’actuació 
de caràcter supramunicipal inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. 

 
p. Les altres que resultin d’aquest conveni i de les normes aplicables per a la realització 

de l’ACTUACIÓ.  
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Quart. Les parts d’aquest conveni creen una Comissió integrada per l’alcalde de 
l’AJUNTAMENT o la persona en qui delegui i pel gerent del Consell Comarcal o la persona 
en qui delegui.  
 
Les seves funcions seran les següents: 
 
a) El seguiment i la coordinació de l’ACTUACIÓ.  
b) Acordar i proposar els ajustaments que en resultin necessaris per l’execució de l’obra. 
c) Resoldre les consultes de la direcció facultativa. 

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

 
 

3. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 24 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
29. Donar compte del Decret de Gerència 413/2013, de 3 de juny, d’aprovació 

d'un contracte. 
  
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Gerència 
413/2013, de 3 de juny, d’aprovació d'un contracte. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
30. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- De baixa definitiva de SAD 
319/2013, de 6 de maig, SAD 29/010/2008; 320/2013, de 6 de maig, SAD 39/001/2012; 
321/2013, de 6 de maig, SAD 18/004/2012; 329/2013, de 8 de maig, SAD 29/021/2013; 
345/2013, de 16 de maig, SAD 29/011/2012; 346/2013, de 16 de maig, SAD 25/009/2011; 
347/2013, de 16 de maig, SAD 14/003/2012; 355/2013, de 17 de maig, SAD 25/007/2012; 
356/2013, de 17 de maig, SAD 07/008/2013; 367/2013, de 22 de maig, SAD 13/015/2011; 
398/2013, de 30 de maig, SAD 10/005/2013; 404/2013, de 31 de maig, SAD 29/017/2012; 
405/2013, de 31 de maig, SAD 29/023/2013; 433/2013, d’11 de juny, SAD 25/013/2012; 
489/2013, d’1 de juliol, SAD 18/003/2011; 490/2013, d’1 de juliol, SAD 11/006/2012; 491/2013, 
d’1 de juliol, SAD 34/008/2011 i 492/2013, d’1 de juliol, SAD 18/012/2013 

- De baixa temporal de SAD 
361/2013, de 20 de maig, SAD 34/004/2009 

- De reactivació de SAD 
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354/2013, de 17 de maig, SAD 25/011/2011 

- De resolució de SAD 
348/2013, de 17 de maig, SAD 34/010/2013; 360/2013, de 20 de maig, SAD 07/009/2013; 
366/2013, de 22 de maig, SAD 13/018/2013; 375/2013, de 24 de maig, SAD 14/012/2013; 
393/2013, de 28 de maig, SAD 25/023/2013; 394/2013, de 28 de maig, SAD 25/025/2013; 
424/2013, de 6 de juny, SAD 29/025/2013; 431/2013, d’11 de juny, SAD 13/019/2013; 
435/2013, d’11 de juny, SAD 14/013/2013; 442/2013, de 14 de juny, SAD 34/011/2013; 
445/2013, de 14 de juny, SAD 29/026/2013; 450/2013, de 18 de juny, SAD 41/007/2013; 
455/2013, de 19 de juny, SAD 35/003/2013 

- De revisió de SAD 
331/2013, de 9 de maig, SAD 43/001/2012; 342/2013, de 14 de maig, SAD 14/004/2012; 
349/2013, de 17 de maig, SAD 25/004/2008; 350/2013, de 17 de maig, SAD 29/019/2009; 
353/2013, de 17 de maig, SAD 25/007/2011; 359/2013, de 20 de maig, SAD 34/002/2012; 
364/2013, de 21 de maig, SAD 11/006/2011; 371/2013, de 23 de maig, SAD 14/004/2011; 
385/2013, de 28 de maig, SAD 25/032/2008; 386/2013, de 28 de maig, SAD 29/005/2008; 
396/2013, de 29 de maig, SAD 14/003/2011; 399/2013, de 30 de maig, SAD 14/031/2010; 
400/2013, de 30 de maig, SAD 14/005/2011; 401/2013, de 31 de maig, SAD 25/010/2009; 
402/2013, de 31 de maig, SAD 29/013/2010; 403/2013, de 31 de maig, SAD 25/024/2009; 
406/2013, de 31 de maig, SAD 25/011/2011; 420/2013, de 5 de juny, SAD 29/010/2010; 
421/2013, de 5 de juny, SAD 29/008/2010; 422/2013, de 5 de juny, SAD 29/025/2010; 
432/2013, d’11 de juny, SAD 25/022/2009; 436/2013, d’11 de juny, SAD 13/003/2011; 
443/2013, de 14 de juny, SAD 14/006/2012; 451/2013, de 18 de juny, SAD 11/005/2012; 
453/2013, de 19 de juny, SAD 14/049/2010; 454/2013, de 19 de juny, SAD 41/006/2008; 
464/2013, de 20 de juny, SAD 18/002/2012; 465/2013, de 20 de juny, SAD 43/005/2008; 
469/2013, de 21 de juny, SAD 07/07/2013; 472/2013, de 21 de juny, SAD 18/010/2013 i 
486/2013, de 28 de maig, SAD 18/031/2010. 

 
- De modificació de SAD 

341/2013, de 14 de maig, SAD 34/015/2009; 452/2013, de 18 de juny, SAD 43/001/2008 

 
- 381/2013, de 27 de maig i 468/2013, de 20 de juny, d’aprovació de liquidacions 
- 444/2013, de 14 de juny, d’autorització i disposició d’una despesa 

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

- De baixa definitiva de SAD 
319/2013, de 6 de maig, SAD 29/010/2008; 320/2013, de 6 de maig, SAD 39/001/2012; 
321/2013, de 6 de maig, SAD 18/004/2012; 329/2013, de 8 de maig, SAD 29/021/2013; 
345/2013, de 16 de maig, SAD 29/011/2012; 346/2013, de 16 de maig, SAD 25/009/2011; 
347/2013, de 16 de maig, SAD 14/003/2012; 355/2013, de 17 de maig, SAD 25/007/2012; 
356/2013, de 17 de maig, SAD 07/008/2013; 367/2013, de 22 de maig, SAD 13/015/2011; 
398/2013, de 30 de maig, SAD 10/005/2013; 404/2013, de 31 de maig, SAD 29/017/2012; 
405/2013, de 31 de maig, SAD 29/023/2013; 433/2013, d’11 de juny, SAD 25/013/2012; 
489/2013, d’1 de juliol, SAD 18/003/2011; 490/2013, d’1 de juliol, SAD 11/006/2012; 491/2013, 
d’1 de juliol, SAD 34/008/2011 i 492/2013, d’1 de juliol, SAD 18/012/2013 

 
- De baixa temporal de SAD 

361/2013, de 20 de maig, SAD 34/004/2009 

 
- De reactivació de SAD 

354/2013, de 17 de maig, SAD 25/011/2011 

 
- De resolució de SAD 

348/2013, de 17 de maig, SAD 34/010/2013; 360/2013, de 20 de maig, SAD 07/009/2013; 
366/2013, de 22 de maig, SAD 13/018/2013; 375/2013, de 24 de maig, SAD 14/012/2013; 
393/2013, de 28 de maig, SAD 25/023/2013; 394/2013, de 28 de maig, SAD 25/025/2013; 
424/2013, de 6 de juny, SAD 29/025/2013; 431/2013, d’11 de juny, SAD 13/019/2013; 435/2013, 
d’11 de juny, SAD 14/013/2013; 442/2013, de 14 de juny, SAD 34/011/2013; 445/2013, de 14 de 
juny, SAD 29/026/2013; 450/2013, de 18 de juny, SAD 41/007/2013; 455/2013, de 19 de juny, 
SAD 35/003/2013 

 
- De revisió de SAD 
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331/2013, de 9 de maig, SAD 43/001/2012; 342/2013, de 14 de maig, SAD 14/004/2012; 
349/2013, de 17 de maig, SAD 25/004/2008; 350/2013, de 17 de maig, SAD 29/019/2009; 
353/2013, de 17 de maig, SAD 25/007/2011; 359/2013, de 20 de maig, SAD 34/002/2012; 
364/2013, de 21 de maig, SAD 11/006/2011; 371/2013, de 23 de maig, SAD 14/004/2011; 
385/2013, de 28 de maig, SAD 25/032/2008; 386/2013, de 28 de maig, SAD 29/005/2008; 
396/2013, de 29 de maig, SAD 14/003/2011; 399/2013, de 30 de maig, SAD 14/031/2010; 
400/2013, de 30 de maig, SAD 14/005/2011; 401/2013, de 31 de maig, SAD 25/010/2009; 
402/2013, de 31 de maig, SAD 29/013/2010; 403/2013, de 31 de maig, SAD 25/024/2009; 
406/2013, de 31 de maig, SAD 25/011/2011; 420/2013, de 5 de juny, SAD 29/010/2010; 
421/2013, de 5 de juny, SAD 29/008/2010; 422/2013, de 5 de juny, SAD 29/025/2010; 432/2013, 
d’11 de juny, SAD 25/022/2009; 436/2013, d’11 de juny, SAD 13/003/2011; 443/2013, de 14 de 
juny, SAD 14/006/2012; 451/2013, de 18 de juny, SAD 11/005/2012; 453/2013, de 19 de juny, 
SAD 14/049/2010; 454/2013, de 19 de juny, SAD 41/006/2008; 464/2013, de 20 de juny, SAD 
18/002/2012; 465/2013, de 20 de juny, SAD 43/005/2008; 469/2013, de 21 de juny, SAD 
07/07/2013; 472/2013, de 21 de juny, SAD 18/010/2013 i 486/2013, de 28 de maig, SAD 
18/031/2010. 

 
- De modificació de SAD 

341/2013, de 14 de maig, SAD 34/015/2009; 452/2013, de 18 de juny, SAD 43/001/2008 

 
- 381/2013, de 27 de maig i 468/2013, de 20 de juny, d’aprovació de liquidacions 
- 444/2013, de 14 de juny, d’autorització i disposició d’una despesa 

 
 
31. Dictamen de resolució unitària de les sol·licituds del servei del transport 

adaptat. 
 
Llegit el dictamen de l’Area de Polítiques Socials, de 10 de juliol de 2013, que és el 
que següeix: 
 
 
RELACIÓ DE FETS  
 
1. El 5 de juliol de 2013, la senyora Montserrat Rossinés i Bayó, cap de l’Àrea de 

Polítiques Socials i d’Igualtat, ha emès l’informe següent: 
 

“Relació de fets: 
 
1. El 12 de juny de 2012, es va formalitzar el Contracte Programa 2012-2015, per a la 

coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, el qual preveu en la fitxa 
núm. 9, corresponent al servei de transport adaptat, una aportació econòmica de 
481.544 euros per a l’any 2012. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental no ha pogut aprovar les fitxes corresponents a 
l’exercici 2013 i 2014 en la mesura que a data d’avui encara no li han estat facilitades 
pel Departament de Benestar Social i Família, desconeixent així mateix quina serà 
l’aportació econòmica per aquests períodes. 
 

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, publicat 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 31 de juliol de 2012, en 
endavant el Reglament. 

 
3. L’article 4 del Reglament estableix el següent:  

 
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 
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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 

 
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.” 

 
4. L’article 9 del Reglament, sota la rúbrica accés al servei i calendari, estableix el 

següent:  
 

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 s’inicia el primer dia hàbil del mes de març 

i acaba l’últim dia hàbil del mes 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 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. (...) 

 
5. (...) 
6. (...) 

 
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. 

 
5. L’article 10 del Reglament estableix la prioritat de sol·licituds següent:  

 
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.  
 
 

6. L’article 11 del Reglament regula la resolució administrativa:  
 

11.1. Resolució administrativa unitària 
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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. 

 
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. 

 
 

7. En relació amb el finançament del servei, l’article 16 del Reglament estableix que 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. 

 
8. La Comissió de Govern de 21 de novembre de 2012 va aprovar la modificació de 

l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport 
adaptat.   

 
L’ordenança fou publicada definitivament en el BOPB el 5 de febrer de 2013. 

 
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la utilització de qualsevol de les rutes 
de transport adaptat que té establertes el Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Està obligada al pagament de la tarifa la persona física que és usuària de qualsevol de 
les rutes de transport adaptat que presta el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
En cas de tractar-se de persones menors d’edat o majors d’edat incapacitats, la 
persona obligada al pagament seran els pares, mares o tutors legals dels usuaris del 
servei. 
 
La tarifa s’estableix d’acord amb els imports següents: 
 
a) 59 euros al mes, Impost sobre el Valor Afegit inclòs, pels usuaris que tenen reconegut 

el barem de mobilitat reduïda en la resolució per la qual es qualifica el grau de 
disminució emesa per la Generalitat de Catalunya. 
 

b) 109 euros al mes, Impost sobre el Valor Afegit inclòs, pels usuaris que no tenen 
reconegut el barem de mobilitat reduïda en la resolució per la qual es qualifica el grau 
de disminució emesa per la Generalitat de Catalunya. 
 

c) 300 euros al mes, Impost sobre el Valor Afegit inclòs, pels usuaris que resideixin en 
altres àrees bàsiques i que gaudeixin de la prestació del servei en virtut d’un conveni 
que el Consell Comarcal del Vallès Oriental formalitzi amb altres administracions. 

9. L’article 17 del Reglament estableix que l’atorgament de la prestació, en tot cas, és 
subjecta a l’existència de crèdits pressupostaris disponibles.  

 
10. Dins el termini que estableix l’article 9.2 del Reglament no s’han presentat noves 

sol·licituds de transport adaptat, però cal resoldre l’atorgament o la desestimació 
d’aquest servei en relació amb aquelles persones que han gaudit de la prestació en el 
període de transport anterior al període de transport pel qual s’ha obert el període de 
sol·licituds, els quals, d’acord amb l’article 9.3 del Reglament no tenen l’obligació de 
sol·licitar novament el servei. La proposta d’atorgament del servei de transport adaptat 
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que consta en aquest informe no ha hagut de tenir en compte els criteris de prioritat de 
sol·licituds que preveu el Reglament en la mesura que hi hagut disponibilitat de places.  

 
Per això, 
 
1. L’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat proposa atorgar el servei de transport adaptat a 

les persones que s’especifiquen a continuació, d’acord amb les condicions següents:  
 

NOM COGNOMS RUTA PARADA INICI 
5
FINALITZACIÓ  

JOSÉ ABELLÁN PÉREZ CDIA05A Crta. La Roca- Aut. 
Ferrarons-PB, de Sant Fost 
de Campsentelles 

01/09/2013 31/07/2014 

JAUME ARNAUS OMEDES CDIA03A La Torreta- restaurant Peix 
d'Or- PB 

01/09/2013 31/07/2014 

OLGA  BRIANTE 
RODRÍGUEZ 

CDIA05A C/ Vivers, 71, de Parets del 
vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

PAOLA CEREIJO SILVA CDIA05A Av. Llibertat- Davant 
Ajuntament, de Montornès 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

MIQUEL DÍAZ ROIG CDIA03A C/ Anselm Clavé, 33, de 
Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

RAQUEL  LÓPEZ JAIME CDIA05A C/ Indústria, 23-PB, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

EVA FONTANET 
FERNANDEZ 

CDIA04A C/ Mas Puyols, 25, de Santa 
Eulàlia de Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

PERE MARTOS 
ESCRIGAS 

CDIA04A Av. Diagonal-Pl. Lluis 
Companys, de palau-Solità i 
Plegamans 

01/09/2013 31/07/2014 

MÒNICA PÉREZ BLANCO CDIA03A C/ Mataró, 39- C/ Lluis 
Millet, de cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

MARIA PUJOL JUVIÑA CDIA03A Av. Països Catalans darrera 
Ajuntament, de Santa Maria 
de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 

MARC  PLA SANTOS CDIA04A Crta. Ribes, 216- PB, de les 
Franqueses del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

JUANA 
JENIFER 

RIERA 
BERMUDEZ 

CDIA04A Bellavista- Pl. Espanya- PB, 
de les Franqueses del 
Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

GEMMA SABÉ ILLA CDIA03A Av. Països Catalans darrera 
Ajuntament, de Santa Maria 
de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 

RICARDO SUBIRÀ 
CORDERO 

CDIA04A Torresayol - C/ Montserrat-
PB, de Caldes de Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

INÉS   PADILLA COSIN BOBL01A Av. Pau Casals, 87- PB, de 
Llinars del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

BETH MAGARIÑO 
PALAU 

BOBL01A Av. Pau Casals, 87- PB, de 
Llinars del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

PASCAL PORTABELLA 
ZIMMER 

BOBL01A Av. Rei en Jaume- Renfe- 
PB, de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

RUBEN ANGLES MORA TOBL03A Av. Catalunya- C/Anselm 
Clavé, de Sant Antoni de 
Vilamajor 

01/09/2013 31/07/2014 

ALBERT BALLESTEROS 
SOLA 

TOBL02A  en Crta. Ribes - Renfe-PB, 
de les Franqueses del 
Vallès. Assignada els 
dilluns, dijous i divendres 
tardes: C/ Indústria, 39- PB 
de Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

OLGA CALVO BATISTE TOBL03A Matí: Av. Adolf Agustí--PB, 
de Cardedeu. Tarda: AV. A. 
Guimerà-Can Borràs -PB, 
de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

TERESA CORRAL CLOS TOBL02A Crta. Nova, 92- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

CRISTINA DOMINGUEZ 
SANZ 

TOBL03A Matí: Av. Adolf Agustí--PB, 
de Cardedeu. Tarda: AV. A. 
Guimerà-Can Borràs -PB, 
de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

                                                
5
 La durada és condicionada a l’existència de crèdits pressupostaris disponibles i al finançament del servei per part de 

la Generalitat de Catalunya, a partir del 2 de gener de 2014. 
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ISMAEL MARÍN GARCÍA TOBL01A Can Farell- Camí Antic 
Caldes, de Lliçà d'Amunt 

01/09/2013 31/07/2014 

ANTONIO MARTÍNEZ 
GUTIÉRREZ 

TOBL04A Av. Països Catalans darrera 
Ajuntament, de Santa Maria 
de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 

FCO. MANUEL MOLERO GEA TOBL05A Pla. Antoni Baqué-
Ajuntament, de la Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

DAVID MOLINA SALA TOBL02A C/ Indústria, 39-PB, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

PURIFICACIÓ
N 

OVIEDO RAMOS TOBL01A Torresayol - C/ Montserrat-
PB, de Caldes de Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

ROMAN PALOMINOS 
AGUILERA 

TOBL02A Crta. Ribes - Renfe-PB, de 
les Franqueses del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

FCO. JAVIER PÉREZ ZARZOSA TOBL02A C/ Indústria, 39-PB, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

MONTSERRAT PONT PERALTA TOBL02A C/ Anselm Clavé- C/ Major, 
de la Roca del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ANDREU PUJADAS EGEA TOBL04A C/ Dr. Trueta- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

ANTONIO RUEDA LAZARO TOBL01A Camí Caldes -C/ Maspuyols, 
de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

PASCUAL SERRANO 
CAÑADAS 

TOBL03A Matí: Av. Adolf Agustí--PB, 
de Cardedeu. Tarda: AV. A. 
Guimerà-Can Borràs -PB, 
de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

MONTSERRAT SORRIBAS 
MONTOYA 

TOBL03A Les Faldes- Av. Montserrat- 
PB, de Sant Pere de 
Vilamajor 

01/09/2013 31/07/2014 

JUAN JOSÉ SUAREZ 
CARRASCO 

TOBL02A Crta. Nova, 92- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

YOLANDA MARTÍNEZ 
MARCOS 

TOBL04A C/ Dr. Trueta- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

JÉSSICA CAMPOS IBÁÑEZ TOBL07A Pl. Ajuntament- PB, de la 
Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSE LUÍS CARO 
CABALLERO 

TOBL07A Pl. Ajuntament- PB, de la 
Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

PASTORA CARO 
CABALLERO 

TOBL07A Pl. Ajuntament- PB, de la 
Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSEP COSTA BARNILS TOBL07A Pl. Joan Matons-PB, de 
Santa Maria de Martorelles 

01/09/2013 31/07/2014 

IRENE EXPÓSITO 
JIMÉNEZ 

TOBL07A C/ Fco. Garcia Lorca- PB, 
de Montornès del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

FRANCISCO GARCÍA 
MANRIQUE 

TOBL07A Av. Catalunya- C/ Balmes, 
de Lliçà de Vall 

01/09/2013 31/07/2014 

SERGIO MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ 

TOBL07A Pl. Ajuntament- PB, de la 
Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

ISMAEL MODREGO 
QUIRANTES 

TOBL07A Av. Catalunya - C/ Galende-
Caixa, de Parets del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ANDRÉS MOLERO 
BLANQUE 

TOBL07A Av. Piera- C/ Primavera, de 
Martorelles 

01/09/2013 31/07/2014 

CRISTINA RODRÍGUEZ GIL TOBL07A Av. 11 de setembre- PB, de 
Montornès del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

INOCENCIA SÁNCHEZ 
GARCÍA 

TOBL07A Pl. Joan Matons-PB, de 
Santa Maria de Martorelles 

01/09/2013 31/07/2014 

ESTHER SÁNCHEZ 
LINARES 

TOBL07A Pl. Ajuntament- PB, de la 
Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

FAIZAA ZOUBAA TOBL07A Pl. Ajuntament- PB, de la 
Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

MARIA ARABIA EMILIO TOBL02A C/ Anselm Clavé- C/ Major, 
de la Roca del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

LINA ISABEL ARENAS LÓPEZ TOBL04A C/ Dr. Trueta- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

JOAN AIZA PONS TOBL01A C/ Joanot Martorell, 6, de 
Lliçà d'Amunt 

01/09/2013 31/07/2014 

Mª JOSÉ ALMENDROS 
MARTÍNEZ 

TOBL04A Av. Països Catalans darrera 
Ajuntament, de Santa Maria 
de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSÉ ARANDA NIETO TOBL05A C/ Llibertat- PB Davant 
Ajuntament, de Montornès 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

MERCEDES ARELLANO 
AGUILERA 

TOBL04A Av. Països Catalans darrera 
Ajuntament, de Santa Maria 
de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 
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ELENA  ATENCIA CUESTA TOBL04A C/ Bruc, 48- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

MONTSERRAT ÀVILA GONZÁLEZ TOBL01A Av. Catalunya- Av. 
Cantallops de Lliçà de Vall 

01/09/2013 31/07/2014 

MARIA 
TERESA 

AZCÓN UBERO TOBL05A Av. Verge Núria- Esplanada, 
de Vilanova del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

DAVID BROCEÑO 
VELASCO 

TOBL01A Torresayol - C/ Montserrat-
PB, de Caldes de Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

MOHAMEDE  CACHOU TOBL02A C/ Indústria, 39-PB, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

MARIA 
JOSEFA 

CALBO 
SEBASTIÁN 

TOBL05A C/ Llibertat- PB Davant 
Ajuntament, de Montornès 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

JUAN CALDERÓN 
OCETE 

TOBL05A C/ Llibertat, 6- PB Nord, de 
Montornès del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

JESÚS CALVET YAGÜE TOBL05A C/ Llibertat- PB Davant 
Ajuntament, de Montornès 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ALBERT CALVO BATISTE TOBL02A Bellavista- Pl. Espanya- PB, 
de les Franqueses del 
Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

DAVID CAMBEIRO REY TOBL02A C/ Anselm Clavé- C/ Major, 
de la Roca del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ELENA CAMPENY 
MONSONÍS 

TOBL04A C/ Dr. Trueta- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

MONICA CANAL BATLLES TOBL02A Crta. Ribes - Renfe-PB, de 
les Franqueses del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ANA Mª  CARAZO ROCA TOBL01A Torresayol - C/ Montserrat-
PB, de Caldes de Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

M. ANGELES CÁRDABA 
VIEDMA 

TOBL03A Matí: Av. Adolf Agustí--PB, 
de Cardedeu. Tarda: AV. A. 
Guimerà-Can Borràs -PB, 
de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

ÁNGEL CARNICERO 
ADÁN 

TOBL04A Urb. Sant Julià d'Alfou, de 
Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

MÒNICA CARRERA 
DOMINGO 

TOBL05A C/ Llibertat, 6- PB Nord, de 
Montornès del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

SANDRA CASAS VILLENA TOBL02A C/ Calàbria, 99- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSÉ A. CERVERA 
ORTEGA 

TOBL03A Av. Catalunya- C/Anselm 
Clavé, de Sant Antoni de 
Vilamajor 

01/09/2013 31/07/2014 

SANDRA COLLADO 
VENDRELL 

TOBL02A Bellavista- Pl. Espanya- PB, 
de les Franqueses del 
Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

RAQUEL CUESTA 
ROMERO 

TOBL04A Urb. Sant Julià d'Alfou, de 
Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

ERIC EJARQUE 
HERNÁNDEZ  

TOBL03A Matí: Av. Adolf Agustí--PB, 
de Cardedeu. Tarda: AV. A. 
Guimerà-Can Borràs -PB, 
de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

HAJAR  ESSALMOUNY TOBL02A C/ Calàbria, 99- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

ALBERT ESTEVE TUSELL TOBL01A Av. Montserrat- Can Canyet- 
PB, de Lliçà de Vall 

01/09/2013 31/07/2014 

PATRICIA FENOLL BLANCO TOBL05A C/ Llibertat- PB Davant 
Ajuntament, de Montornès 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

FRANCISCO FERNÁNDEZ 
CAREAGA 

TOBL02A C/ Indústria, 39-PB, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

MONTSERRAT FERNÁNDEZ 
PICAZO 

TOBL01A Av. Catalunya- Pl Vila, de 
Parets del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ALBERT FERNÁNDEZ 
SOLER 

TOBL01A Torresayol - C/ Montserrat-
PB, de Caldes de Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

MARIA 
LOURDES 

FERRERO 
FERRERO 

TOBL05A C/ Llibertat- PB Davant 
Ajuntament, de Montornès 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ASSUMPCIÓ FRADERA MARÍN TOBL02A C/ Anselm Clavé- C/ Major, 
de la Roca del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ÒSCAR GARCÍA MACÍAS TOBL05A C/ Llibertat, 6- PB Nord, de 
Montornès del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

SÒNIA GARCÍA 
NAVARRO 

TOBL02A C/ Indústria, 39-PB, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

ESTEBAN GARCÍA NIETO TOBL01A C/ Mn. Cinto Verdaguer- 01/09/2013 31/07/2014 
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C/G.A. Beci, de Caldes de 
Montbui 

XAVIER GARRIGA 
PIFERRER 

TOBL02A Crta. Nova, 92- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

LUÍS GONZÁLEZ 
PUJOL 

TOBL04A C/ Dr. Trueta- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSEP 
RAMON 

GUIMERÀ 
MESTRE 

TOBL01A Torresayol - C/ Montserrat-
PB, de Caldes de Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSÉ GUTIÉRREZ 
GÓMEZ 

TOBL02A Crta. Nova, 92- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

ÁNGEL PABLO HERRERA 
CABRERA 

TOBL05A Crta. BV5001-Barri Ca 
l'Ametller, de Montornès del 
Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSEP ILLA COSTA TOBL04A Camí Can Carreras, s/n, de 
Santa Maria de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 

RUBÉN LECINA BAUTISTA TOBL05A Pla. Antoni Baqué-
Ajuntament, de la Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

REBECA LESTON LEIS TOBL01A C/ Mn. Cinto Verdaguer-
C/G.A. Beci, de Caldes de 
Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

RAQUEL LOBATO 
NASARRE 

TOBL05A Pla. Antoni Baqué-
Ajuntament, de la Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

SONIA LOPEZ CALDAS TOBL04A Av. Països Catalans darrera 
Ajuntament, de Santa Maria 
de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 

ARIANA LOPEZ CALDAS TOBL04A Av. Països Catalans darrera 
Ajuntament, de Santa Maria 
de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSEP MASAGUÉ PUIG TOBL04A Crta. 251-Memfis, de Vilalba 
Saserra 

01/09/2013 31/07/2014 

VANESA MARTÍNEZ 
CAMERO 

TOBL01A Av. Catalunya- Pl Vila, de 
Parets del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

LILIANA MENESES 
BORRALLO 

TOBL04A C/ Bruc, 48- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

JUAN MESA 
HERNÁNDEZ 

TOBL02A Crta. Nova, 92- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

SANDRA MILLÁN 
HERNÁNDEZ 

TOBL02A Crta. Nova, 92- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

JUDITH MIRAMANDA 
PELEGRÍN 

TOBL01A Torresayol - C/ Montserrat-
PB, de Caldes de Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

VICTOR MOLINILLO MERA TOBL02A Crta. Ribes - Renfe-PB, de 
les Franqueses del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

LOURDES MORENO 
RUSTARAZO 

TOBL02A C/ Indústria, 39-PB, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

MIREIA NAVARRO 
EXPÓSITO 

TOBL05A Pla. Antoni Baqué-
Ajuntament, de la Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

Mª ISABEL NAYA LÓPEZ TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

FRANCISCO OCAÑA BENITO TOBL01A C/ Mn. Cinto Verdaguer-
C/G.A. Beci, de Caldes de 
Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

SOFIA OLMO VAZQUEZ TOBL05A C/ Llibertat- PB Davant 
Ajuntament, de Montornès 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

M. PILAR PADILLA 
CERVERA 

TOBL03A Av. Catalunya- C/Anselm 
Clavé, de Sant Antoni de 
Vilamajor 

01/09/2013 31/07/2014 

GEMMA PARÉS ARGEMÍ  TOBL02A C/ Anselm Clavé- C/ Major, 
de la Roca del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

JUAN MANUEL PÉREZ AZNAR TOBL05A C/ Llibertat, 6- PB Nord, de 
Montornès del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

AGUSTÍN PÉREZ SEVILLA TOBL02A C/ Indústria, 39-PB, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

DAVID PIZARRO 
PUIGDOMENECH 

TOBL03A Matí: Av. Adolf Agustí--PB, 
de Cardedeu. Tarda: AV. A. 
Guimerà-Can Borràs -PB, 
de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

ROSA PLANAS MOGAS TOBL05A Restaurant la Noguera, de 
Vallromanes 

01/09/2013 31/07/2014 

LIDIA POLO HERVAS TOBL05A Pla. Antoni Baqué-
Ajuntament, de la Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

ALBA PRIOR TRIPIANA TOBL04A C/ Dr. Trueta- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 
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MONTSERRAT PUNTERO MAÑÉ TOBL01A Torresayol - C/ Montserrat-
PB, de Caldes de Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

CARLOS JOSÉ RAMÍREZ 
SERRANO 

TOBL02A C/ del Pont, 7- PB, de les 
Franqueses del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

MANUEL RESINA CASTRO TOBL01A Av. Catalunya, 31 -PB, de 
Parets del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ENCARNA RESINA SÁNCHEZ TOBL02A C/ del Pont, 7- PB, de les 
Franqueses del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

GABRIEL REYES CARRIÓN TOBL02A Crta. Nova, 92- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

EDUARDO RODRIGUEZ 
PABLOS 

TOBL03A Les Faldes- Av. Montserrat- 
PB, de Sant Pere de 
Vilamajor 

01/09/2013 31/07/2014 

INÉS VICENTA RODRIGUEZ 
OLIVERA 

TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

SALVADOR RUIZ FERNÁNDEZ TOBL02A Bellavista- Pl. Espanya- PB, 
de les Franqueses del 
Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

GLÒRIA RUSIÑOL 
PUIGCORBÉ 

TOBL04A Crta. Gualba, 11, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

DOMINGO SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ 

TOBL04A C/ Bruc, 48- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

MARTA SOLANAS CANAS TOBL01A Av. Catalunya- Av. 
Cantallops de Lliçà de Vall 

01/09/2013 31/07/2014 

ROSER SUÁREZ 
LORENTE 

TOBL04A C/ Mas Bagà, 32- PB, de 
Llinars del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

CÈLIA TAULATS MARTÍN TOBL02A Crta. Nova, 92- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

GABINO VÁZQUEZ 
VÁZQUEZ 

TOBL03A Av. Catalunya- C/Anselm 
Clavé, de Sant Antoni de 
Vilamajor 

01/09/2013 31/07/2014 

FRANCISCO VILA MÁLAGA TOBL03A Can Volart- C/ Aragó- C/ 
València, de Cànoves i 
Samalús 

01/09/2013 31/07/2014 

DAVID VILA GARCÍA TOBL04A Av. Països Catalans darrera 
Ajuntament, de Santa Maria 
de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 

YOLANDA VILA GÓMEZ TOBL01A C/ Joanot Martorell, 6, de 
Lliçà d'Amunt 

01/09/2013 31/07/2014 

LUÍS VILAR 
HERNÁNDEZ 

TOBL01A Av. Catalunya- Av. 
Cantallops de Lliçà de Vall 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSEP XIRAU 
FERNÁNDEZ 

TOBL04A Crta. Dosrius- PB- Escola 
Les Aigües, de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

OLGA XIRAU 
FERNÁNDEZ 

TOBL04A Crta. Dosrius- PB- Escola 
Les Aigües, de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

NÚRIA YELAMOS 
ESTEVE 

TOBL03A Av. Catalunya- C/Anselm 
Clavé, de Sant Antoni de 
Vilamajor 

01/09/2013 31/07/2014 

RAFAEL ALSINA LÓPEZ TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

TOBL04A Dilluns matí i divendres 
tarda: C/ Dr. Trueta- PB, de 
Sant Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSÉ 
ANTONIO 

CAMARGO LUNA TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

IGNASI FISAS GRAUGES TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSEP ORIOL GARCIA OÑA TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

NÚRIA GUTIÉRREZ 
GALLEGO 

TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

YOLANDA HERRERA 
CARREÑO 

TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

ALBERT IBAÑEZ LÓPEZ TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

JUAN MACIAS PEREZ TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 01/09/2013 31/07/2014 
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ANTONIO Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

VANESA MAYA PÉREZ TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

CONCEPCIÓN MONELLS CLOSA TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

ANTONIA MONTES CANO TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

LORENZO 
VICENTE 

MONTES RUBIO TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

ASUNCIÓN MORAÑO 
TROCOLI 

TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSÉ   MUÑOZ PALMA TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

SERGIO QUEROL VIDAL TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

MAYA RAMIREZ 
GUERRA 

TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

VICTOR M. RINCÓN 
FERNÁNDEZ 

TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSÉ RUBIO AGUILERA TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

ISABEL SANTIESTEBAN 
VICO 

TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

ANTONIO SERRA GÓMEZ TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

TOBL01A Dilluns matí i divendres 
tarda:  Av. Catalunya - Pl. 
Vila (Parets) 

01/09/2013 31/07/2014 

CRISTINA ARIAS AYUSO-
MORALES 

CDIA01A Entr. Urb. Can Palau-PB, de 
Vallromanes 

01/09/2013 31/07/2014 

PILAR BLANCO 
MÁRQUEZ 

CDIA02A Urb. Royal Park-C/AlfonsX, 
de Gualba 

01/09/2013 31/07/2014 

XAVIER COLOMA URÍA CDIA02A C/Camprodon, 97-Rotonda, 
de canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

JAUME JORNET 
BUJALDÓN 

CDIA01A C/ Víctor Català, 6, de la 
Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

ANNA LLUNA MARTÍ DÍAZ CDIA02A Pl. Ajuntament, de Gualba 01/09/2013 31/07/2014 

CRISTINA MATEO CARRERA CDIA02A C/ Ravalet, 39, de Llinars 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

JAUME FORNS SUÑER CDIA02A Pl. de la Creu- PB, de 
Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

JONATHAN PEREZ MONTERO CDIA01A C/ Sant Domenec, 14, de 
Santa Maria de Martorelles 

01/09/2013 31/07/2014 

MARTÍ PÉREZ VALLS CDIA01A Av. Llibertat-PB- Davant 
Ajuntament, de Montornès 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

RAQUEL ARRANZ MUÑOZ TOBL08A Pg. Sant Valerià, 99-PB, de 
Lliçà d'Amunt 

01/09/2013 31/07/2014 

ADRIÀ AMORES TEJADA TOBL08A Crta. Nova- PB- davant 
SEAT, de la Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

MARIA  CARRASCO SAIZ TOBL08A C/ Indústria-PB- Parc, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

HELENA PÉREZ FERRÚS TOBL08A Av. Vilamajor-PB- Les 
Pinedes, de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

CARLOS   NAVAS QUIRÓS TOBL08A Passeig Andalusia, 113- PB, 
de les Franqueses del 
Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

CRISTINA RODRÍGUEZ DÍAZ TOBL08A C/ Indústria-PB- Parc, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

LOIDA RODRIGUEZ  
RODRIGUEZ 

TOBL08A Av. Barcelona-PB- Ins. 
Vinyes Velles, de Montornès 

01/09/2013 31/07/2014 
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del Vallès 

SÒNIA GARCÍA 
HERNÁNDEZ 

TOBL08A Crta. Dosrius- C/ Pins 
Roses- PB, de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

EVA Mª  CAMPOS 
RODRÍGUEZ 

TOBL08A C/ Montcau- C/ 
Independència, de Parets 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

 
 

2. Condicionar la continuïtat i la prestació efectiva del servei de transport adaptat als 
beneficiaris esmentats en l’apartat precedent, a partir del 2 de gener de 2014, a 
l’existència de crèdits pressupostaris disponibles i al finançament del servei per part de 
la Generalitat de Catalunya.”  

 

2. El 10 de juliol 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. El Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració 

entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social 
i polítiques d’igualtat, formalitzat el 12 de juny de 2012. 

 
2. El Reglament del servei de transport adaptat, aprovat el  16 de maig de 2012 pel 

Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental i publicat íntegrament en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona el 31 de juliol de 2012, en endavant el 
Reglament. 
 

3. L’article 4 del Reglament estableix el següent:  
 

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 

 
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.” 

 
4. L’article 9 del Reglament, sota la rúbrica accés al servei i calendari, estableix el 

següent:  
 

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.  
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2. 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. 
 

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 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. (...) 

 
5. (...) 
6. (...) 

 
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. 

 
5. L’article 10 del Reglament estableix la prioritat de sol·licituds següent:  
 

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.  
 
 
6. L’article 11 del Reglament regula la resolució administrativa:  

 
11.2. Resolució administrativa unitària 

 
11.1.3. 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. 

 
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. 

 
11.1.4. 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. 
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7. En relació amb el finançament del servei, l’article 16 del Reglament estableix que 
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. 
 

8. La Comissió de Govern de 21 de novembre de 2012 va aprovar la modificació de 
l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport 
adaptat.   
 
L’ordenança fou publicada definitivament en el BOPB el 5 de febrer de 2013. 

 

Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la utilització de qualsevol de les 
rutes de transport adaptat que té establertes el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  
 
Està obligada al pagament de la tarifa la persona física que és usuària de 
qualsevol de les rutes de transport adaptat que presta el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 
 
En cas de tractar-se de persones menors d’edat o majors d’edat incapacitats, la 
persona obligada al pagament seran els pares, mares o tutors legals dels usuaris 
del servei. 
 
La tarifa s’estableix d’acord amb els imports següents: 
 
a) 59 euros al mes, Impost sobre el Valor Afegit inclòs, pels usuaris que tenen 

reconegut el barem de mobilitat reduïda en la resolució per la qual es qualifica el 
grau de disminució emesa per la Generalitat de Catalunya. 
 

b) 109 euros al mes, Impost sobre el Valor Afegit inclòs, pels usuaris que no tenen 
reconegut el barem de mobilitat reduïda en la resolució per la qual es qualifica el 
grau de disminució emesa per la Generalitat de Catalunya. 
 

c) 300 euros al mes, Impost sobre el Valor Afegit inclòs, pels usuaris que resideixin 
en altres àrees bàsiques i que gaudeixin de la prestació del servei en virtut d’un 
conveni que el Consell Comarcal del Vallès Oriental formalitzi amb altres 
administracions. 

 
9. L’article 17 del Reglament estableix que l’atorgament de la prestació, en tot cas, és 

subjecta a l’existència de crèdits pressupostaris disponibles.  
 

10. 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. Atorgar el servei de transport adaptat a les persones que s’especifiquen a 

continuació, d’acord amb les condicions següents:  
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NOM COGNOMS RUTA PARADA INICI 

6
FINALITZACIÓ  

JOSÉ ABELLÁN PÉREZ CDIA05A Crta. La Roca- Aut. 
Ferrarons-PB, de Sant Fost 
de Campsentelles 

01/09/2013 31/07/2014 

JAUME ARNAUS OMEDES CDIA03A La Torreta- restaurant Peix 
d'Or- PB 

01/09/2013 31/07/2014 

OLGA  BRIANTE 
RODRÍGUEZ 

CDIA05A C/ Vivers, 71, de Parets del 
vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

PAOLA CEREIJO SILVA CDIA05A Av. Llibertat- Davant 
Ajuntament, de Montornès 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

MIQUEL DÍAZ ROIG CDIA03A C/ Anselm Clavé, 33, de 
Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

RAQUEL  LÓPEZ JAIME CDIA05A C/ Indústria, 23-PB, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

EVA FONTANET 
FERNANDEZ 

CDIA04A C/ Mas Puyols, 25, de Santa 
Eulàlia de Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

PERE MARTOS 
ESCRIGAS 

CDIA04A Av. Diagonal-Pl. Lluis 
Companys, de palau-Solità i 
Plegamans 

01/09/2013 31/07/2014 

MÒNICA PÉREZ BLANCO CDIA03A C/ Mataró, 39- C/ Lluis 
Millet, de cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

MARIA PUJOL JUVIÑA CDIA03A Av. Països Catalans darrera 
Ajuntament, de Santa Maria 
de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 

MARC  PLA SANTOS CDIA04A Crta. Ribes, 216- PB, de les 
Franqueses del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

JUANA 
JENIFER 

RIERA 
BERMUDEZ 

CDIA04A Bellavista- Pl. Espanya- PB, 
de les Franqueses del 
Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

GEMMA SABÉ ILLA CDIA03A Av. Països Catalans darrera 
Ajuntament, de Santa Maria 
de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 

RICARDO SUBIRÀ 
CORDERO 

CDIA04A Torresayol - C/ Montserrat-
PB, de Caldes de Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

INÉS   PADILLA COSIN BOBL01A Av. Pau Casals, 87- PB, de 
Llinars del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

BETH MAGARIÑO 
PALAU 

BOBL01A Av. Pau Casals, 87- PB, de 
Llinars del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

PASCAL PORTABELLA 
ZIMMER 

BOBL01A Av. Rei en Jaume- Renfe- 
PB, de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

RUBEN ANGLES MORA TOBL03A Av. Catalunya- C/Anselm 
Clavé, de Sant Antoni de 
Vilamajor 

01/09/2013 31/07/2014 

ALBERT BALLESTEROS 
SOLA 

TOBL02A  en Crta. Ribes - Renfe-PB, 
de les Franqueses del 
Vallès. Assignada els 
dilluns, dijous i divendres 
tardes: C/ Indústria, 39- PB 
de Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

OLGA CALVO BATISTE TOBL03A Matí: Av. Adolf Agustí--PB, 
de Cardedeu. Tarda: AV. A. 
Guimerà-Can Borràs -PB, 
de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

TERESA CORRAL CLOS TOBL02A Crta. Nova, 92- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

CRISTINA DOMINGUEZ 
SANZ 

TOBL03A Matí: Av. Adolf Agustí--PB, 
de Cardedeu. Tarda: AV. A. 
Guimerà-Can Borràs -PB, 
de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

ISMAEL MARÍN GARCÍA TOBL01A Can Farell- Camí Antic 
Caldes, de Lliçà d'Amunt 

01/09/2013 31/07/2014 

ANTONIO MARTÍNEZ 
GUTIÉRREZ 

TOBL04A Av. Països Catalans darrera 
Ajuntament, de Santa Maria 
de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 

FCO. MANUEL MOLERO GEA TOBL05A Pla. Antoni Baqué-
Ajuntament, de la Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

DAVID MOLINA SALA TOBL02A C/ Indústria, 39-PB, de 01/09/2013 31/07/2014 

                                                
6
 La durada és condicionada a l’existència de crèdits pressupostaris disponibles i al finançament del servei per part de 

la Generalitat de Catalunya, a partir del 2 de gener de 2014. 
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Canovelles 

PURIFICACIÓ
N 

OVIEDO RAMOS TOBL01A Torresayol - C/ Montserrat-
PB, de Caldes de Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

ROMAN PALOMINOS 
AGUILERA 

TOBL02A Crta. Ribes - Renfe-PB, de 
les Franqueses del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

FCO. JAVIER PÉREZ ZARZOSA TOBL02A C/ Indústria, 39-PB, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

MONTSERRAT PONT PERALTA TOBL02A C/ Anselm Clavé- C/ Major, 
de la Roca del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ANDREU PUJADAS EGEA TOBL04A C/ Dr. Trueta- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

ANTONIO RUEDA LAZARO TOBL01A Camí Caldes -C/ Maspuyols, 
de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

PASCUAL SERRANO 
CAÑADAS 

TOBL03A Matí: Av. Adolf Agustí--PB, 
de Cardedeu. Tarda: AV. A. 
Guimerà-Can Borràs -PB, 
de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

MONTSERRAT SORRIBAS 
MONTOYA 

TOBL03A Les Faldes- Av. Montserrat- 
PB, de Sant Pere de 
Vilamajor 

01/09/2013 31/07/2014 

JUAN JOSÉ SUAREZ 
CARRASCO 

TOBL02A Crta. Nova, 92- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

YOLANDA MARTÍNEZ 
MARCOS 

TOBL04A C/ Dr. Trueta- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

JÉSSICA CAMPOS IBÁÑEZ TOBL07A Pl. Ajuntament- PB, de la 
Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSE LUÍS CARO 
CABALLERO 

TOBL07A Pl. Ajuntament- PB, de la 
Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

PASTORA CARO 
CABALLERO 

TOBL07A Pl. Ajuntament- PB, de la 
Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSEP COSTA BARNILS TOBL07A Pl. Joan Matons-PB, de 
Santa Maria de Martorelles 

01/09/2013 31/07/2014 

IRENE EXPÓSITO 
JIMÉNEZ 

TOBL07A C/ Fco. Garcia Lorca- PB, 
de Montornès del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

FRANCISCO GARCÍA 
MANRIQUE 

TOBL07A Av. Catalunya- C/ Balmes, 
de Lliçà de Vall 

01/09/2013 31/07/2014 

SERGIO MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ 

TOBL07A Pl. Ajuntament- PB, de la 
Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

ISMAEL MODREGO 
QUIRANTES 

TOBL07A Av. Catalunya - C/ Galende-
Caixa, de Parets del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ANDRÉS MOLERO 
BLANQUE 

TOBL07A Av. Piera- C/ Primavera, de 
Martorelles 

01/09/2013 31/07/2014 

CRISTINA RODRÍGUEZ GIL TOBL07A Av. 11 de setembre- PB, de 
Montornès del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

INOCENCIA SÁNCHEZ 
GARCÍA 

TOBL07A Pl. Joan Matons-PB, de 
Santa Maria de Martorelles 

01/09/2013 31/07/2014 

ESTHER SÁNCHEZ 
LINARES 

TOBL07A Pl. Ajuntament- PB, de la 
Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

FAIZAA ZOUBAA TOBL07A Pl. Ajuntament- PB, de la 
Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

MARIA ARABIA EMILIO TOBL02A C/ Anselm Clavé- C/ Major, 
de la Roca del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

LINA ISABEL ARENAS LÓPEZ TOBL04A C/ Dr. Trueta- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

JOAN AIZA PONS TOBL01A C/ Joanot Martorell, 6, de 
Lliçà d'Amunt 

01/09/2013 31/07/2014 

Mª JOSÉ ALMENDROS 
MARTÍNEZ 

TOBL04A Av. Països Catalans darrera 
Ajuntament, de Santa Maria 
de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSÉ ARANDA NIETO TOBL05A C/ Llibertat- PB Davant 
Ajuntament, de Montornès 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

MERCEDES ARELLANO 
AGUILERA 

TOBL04A Av. Països Catalans darrera 
Ajuntament, de Santa Maria 
de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 

ELENA  ATENCIA CUESTA TOBL04A C/ Bruc, 48- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

MONTSERRAT ÀVILA GONZÁLEZ TOBL01A Av. Catalunya- Av. 
Cantallops de Lliçà de Vall 

01/09/2013 31/07/2014 

MARIA 
TERESA 

AZCÓN UBERO TOBL05A Av. Verge Núria- Esplanada, 
de Vilanova del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

DAVID BROCEÑO 
VELASCO 

TOBL01A Torresayol - C/ Montserrat-
PB, de Caldes de Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 
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MOHAMEDE  CACHOU TOBL02A C/ Indústria, 39-PB, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

MARIA 
JOSEFA 

CALBO 
SEBASTIÁN 

TOBL05A C/ Llibertat- PB Davant 
Ajuntament, de Montornès 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

JUAN CALDERÓN 
OCETE 

TOBL05A C/ Llibertat, 6- PB Nord, de 
Montornès del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

JESÚS CALVET YAGÜE TOBL05A C/ Llibertat- PB Davant 
Ajuntament, de Montornès 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ALBERT CALVO BATISTE TOBL02A Bellavista- Pl. Espanya- PB, 
de les Franqueses del 
Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

DAVID CAMBEIRO REY TOBL02A C/ Anselm Clavé- C/ Major, 
de la Roca del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ELENA CAMPENY 
MONSONÍS 

TOBL04A C/ Dr. Trueta- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

MONICA CANAL BATLLES TOBL02A Crta. Ribes - Renfe-PB, de 
les Franqueses del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ANA Mª  CARAZO ROCA TOBL01A Torresayol - C/ Montserrat-
PB, de Caldes de Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

M. ANGELES CÁRDABA 
VIEDMA 

TOBL03A Matí: Av. Adolf Agustí--PB, 
de Cardedeu. Tarda: AV. A. 
Guimerà-Can Borràs -PB, 
de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

ÁNGEL CARNICERO 
ADÁN 

TOBL04A Urb. Sant Julià d'Alfou, de 
Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

MÒNICA CARRERA 
DOMINGO 

TOBL05A C/ Llibertat, 6- PB Nord, de 
Montornès del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

SANDRA CASAS VILLENA TOBL02A C/ Calàbria, 99- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSÉ A. CERVERA 
ORTEGA 

TOBL03A Av. Catalunya- C/Anselm 
Clavé, de Sant Antoni de 
Vilamajor 

01/09/2013 31/07/2014 

SANDRA COLLADO 
VENDRELL 

TOBL02A Bellavista- Pl. Espanya- PB, 
de les Franqueses del 
Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

RAQUEL CUESTA 
ROMERO 

TOBL04A Urb. Sant Julià d'Alfou, de 
Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

ERIC EJARQUE 
HERNÁNDEZ  

TOBL03A Matí: Av. Adolf Agustí--PB, 
de Cardedeu. Tarda: AV. A. 
Guimerà-Can Borràs -PB, 
de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

HAJAR  ESSALMOUNY TOBL02A C/ Calàbria, 99- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

ALBERT ESTEVE TUSELL TOBL01A Av. Montserrat- Can Canyet- 
PB, de Lliçà de Vall 

01/09/2013 31/07/2014 

PATRICIA FENOLL BLANCO TOBL05A C/ Llibertat- PB Davant 
Ajuntament, de Montornès 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

FRANCISCO FERNÁNDEZ 
CAREAGA 

TOBL02A C/ Indústria, 39-PB, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

MONTSERRAT FERNÁNDEZ 
PICAZO 

TOBL01A Av. Catalunya- Pl Vila, de 
Parets del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ALBERT FERNÁNDEZ 
SOLER 

TOBL01A Torresayol - C/ Montserrat-
PB, de Caldes de Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

MARIA 
LOURDES 

FERRERO 
FERRERO 

TOBL05A C/ Llibertat- PB Davant 
Ajuntament, de Montornès 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ASSUMPCIÓ FRADERA MARÍN TOBL02A C/ Anselm Clavé- C/ Major, 
de la Roca del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ÒSCAR GARCÍA MACÍAS TOBL05A C/ Llibertat, 6- PB Nord, de 
Montornès del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

SÒNIA GARCÍA 
NAVARRO 

TOBL02A C/ Indústria, 39-PB, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

ESTEBAN GARCÍA NIETO TOBL01A C/ Mn. Cinto Verdaguer-
C/G.A. Beci, de Caldes de 
Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

XAVIER GARRIGA 
PIFERRER 

TOBL02A Crta. Nova, 92- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

LUÍS GONZÁLEZ 
PUJOL 

TOBL04A C/ Dr. Trueta- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSEP 
RAMON 

GUIMERÀ 
MESTRE 

TOBL01A Torresayol - C/ Montserrat-
PB, de Caldes de Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 
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JOSÉ GUTIÉRREZ 
GÓMEZ 

TOBL02A Crta. Nova, 92- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

ÁNGEL PABLO HERRERA 
CABRERA 

TOBL05A Crta. BV5001-Barri Ca 
l'Ametller, de Montornès del 
Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSEP ILLA COSTA TOBL04A Camí Can Carreras, s/n, de 
Santa Maria de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 

RUBÉN LECINA BAUTISTA TOBL05A Pla. Antoni Baqué-
Ajuntament, de la Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

REBECA LESTON LEIS TOBL01A C/ Mn. Cinto Verdaguer-
C/G.A. Beci, de Caldes de 
Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

RAQUEL LOBATO 
NASARRE 

TOBL05A Pla. Antoni Baqué-
Ajuntament, de la Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

SONIA LOPEZ CALDAS TOBL04A Av. Països Catalans darrera 
Ajuntament, de Santa Maria 
de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 

ARIANA LOPEZ CALDAS TOBL04A Av. Països Catalans darrera 
Ajuntament, de Santa Maria 
de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSEP MASAGUÉ PUIG TOBL04A Crta. 251-Memfis, de Vilalba 
Saserra 

01/09/2013 31/07/2014 

VANESA MARTÍNEZ 
CAMERO 

TOBL01A Av. Catalunya- Pl Vila, de 
Parets del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

LILIANA MENESES 
BORRALLO 

TOBL04A C/ Bruc, 48- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

JUAN MESA 
HERNÁNDEZ 

TOBL02A Crta. Nova, 92- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

SANDRA MILLÁN 
HERNÁNDEZ 

TOBL02A Crta. Nova, 92- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

JUDITH MIRAMANDA 
PELEGRÍN 

TOBL01A Torresayol - C/ Montserrat-
PB, de Caldes de Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

VICTOR MOLINILLO MERA TOBL02A Crta. Ribes - Renfe-PB, de 
les Franqueses del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

LOURDES MORENO 
RUSTARAZO 

TOBL02A C/ Indústria, 39-PB, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

MIREIA NAVARRO 
EXPÓSITO 

TOBL05A Pla. Antoni Baqué-
Ajuntament, de la Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

Mª ISABEL NAYA LÓPEZ TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

FRANCISCO OCAÑA BENITO TOBL01A C/ Mn. Cinto Verdaguer-
C/G.A. Beci, de Caldes de 
Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

SOFIA OLMO VAZQUEZ TOBL05A C/ Llibertat- PB Davant 
Ajuntament, de Montornès 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

M. PILAR PADILLA 
CERVERA 

TOBL03A Av. Catalunya- C/Anselm 
Clavé, de Sant Antoni de 
Vilamajor 

01/09/2013 31/07/2014 

GEMMA PARÉS ARGEMÍ  TOBL02A C/ Anselm Clavé- C/ Major, 
de la Roca del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

JUAN MANUEL PÉREZ AZNAR TOBL05A C/ Llibertat, 6- PB Nord, de 
Montornès del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

AGUSTÍN PÉREZ SEVILLA TOBL02A C/ Indústria, 39-PB, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

DAVID PIZARRO 
PUIGDOMENECH 

TOBL03A Matí: Av. Adolf Agustí--PB, 
de Cardedeu. Tarda: AV. A. 
Guimerà-Can Borràs -PB, 
de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

ROSA PLANAS MOGAS TOBL05A Restaurant la Noguera, de 
Vallromanes 

01/09/2013 31/07/2014 

LIDIA POLO HERVAS TOBL05A Pla. Antoni Baqué-
Ajuntament, de la Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

ALBA PRIOR TRIPIANA TOBL04A C/ Dr. Trueta- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

MONTSERRAT PUNTERO MAÑÉ TOBL01A Torresayol - C/ Montserrat-
PB, de Caldes de Montbui 

01/09/2013 31/07/2014 

CARLOS JOSÉ RAMÍREZ 
SERRANO 

TOBL02A C/ del Pont, 7- PB, de les 
Franqueses del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

MANUEL RESINA CASTRO TOBL01A Av. Catalunya, 31 -PB, de 
Parets del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

ENCARNA RESINA SÁNCHEZ TOBL02A C/ del Pont, 7- PB, de les 
Franqueses del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 
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GABRIEL REYES CARRIÓN TOBL02A Crta. Nova, 92- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

EDUARDO RODRIGUEZ 
PABLOS 

TOBL03A Les Faldes- Av. Montserrat- 
PB, de Sant Pere de 
Vilamajor 

01/09/2013 31/07/2014 

INÉS VICENTA RODRIGUEZ 
OLIVERA 

TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

SALVADOR RUIZ FERNÁNDEZ TOBL02A Bellavista- Pl. Espanya- PB, 
de les Franqueses del 
Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

GLÒRIA RUSIÑOL 
PUIGCORBÉ 

TOBL04A Crta. Gualba, 11, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

DOMINGO SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ 

TOBL04A C/ Bruc, 48- PB, de Sant 
Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

MARTA SOLANAS CANAS TOBL01A Av. Catalunya- Av. 
Cantallops de Lliçà de Vall 

01/09/2013 31/07/2014 

ROSER SUÁREZ 
LORENTE 

TOBL04A C/ Mas Bagà, 32- PB, de 
Llinars del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

CÈLIA TAULATS MARTÍN TOBL02A Crta. Nova, 92- PB, de la 
Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

GABINO VÁZQUEZ 
VÁZQUEZ 

TOBL03A Av. Catalunya- C/Anselm 
Clavé, de Sant Antoni de 
Vilamajor 

01/09/2013 31/07/2014 

FRANCISCO VILA MÁLAGA TOBL03A Can Volart- C/ Aragó- C/ 
València, de Cànoves i 
Samalús 

01/09/2013 31/07/2014 

DAVID VILA GARCÍA TOBL04A Av. Països Catalans darrera 
Ajuntament, de Santa Maria 
de Palautordera 

01/09/2013 31/07/2014 

YOLANDA VILA GÓMEZ TOBL01A C/ Joanot Martorell, 6, de 
Lliçà d'Amunt 

01/09/2013 31/07/2014 

LUÍS VILAR 
HERNÁNDEZ 

TOBL01A Av. Catalunya- Av. 
Cantallops de Lliçà de Vall 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSEP XIRAU 
FERNÁNDEZ 

TOBL04A Crta. Dosrius- PB- Escola 
Les Aigües, de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

OLGA XIRAU 
FERNÁNDEZ 

TOBL04A Crta. Dosrius- PB- Escola 
Les Aigües, de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

NÚRIA YELAMOS 
ESTEVE 

TOBL03A Av. Catalunya- C/Anselm 
Clavé, de Sant Antoni de 
Vilamajor 

01/09/2013 31/07/2014 

RAFAEL ALSINA LÓPEZ TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

TOBL04A Dilluns matí i divendres 
tarda: C/ Dr. Trueta- PB, de 
Sant Celoni 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSÉ 
ANTONIO 

CAMARGO LUNA TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

IGNASI FISAS GRAUGES TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSEP ORIOL GARCIA OÑA TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

NÚRIA GUTIÉRREZ 
GALLEGO 

TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

YOLANDA HERRERA 
CARREÑO 

TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

ALBERT IBAÑEZ LÓPEZ TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

JUAN 
ANTONIO 

MACIAS PEREZ TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

VANESA MAYA PÉREZ TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

CONCEPCIÓN MONELLS CLOSA TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 
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ANTONIA MONTES CANO TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

LORENZO 
VICENTE 

MONTES RUBIO TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

ASUNCIÓN MORAÑO 
TROCOLI 

TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSÉ   MUÑOZ PALMA TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

SERGIO QUEROL VIDAL TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

MAYA RAMIREZ 
GUERRA 

TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

VICTOR M. RINCÓN 
FERNÁNDEZ 

TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

JOSÉ RUBIO AGUILERA TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

ISABEL SANTIESTEBAN 
VICO 

TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

ANTONIO SERRA GÓMEZ TOBL06A C/ Font del Gat- Llar Jaume 
Anfruns, de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

01/09/2013 31/07/2014 

TOBL01A Dilluns matí i divendres 
tarda:  Av. Catalunya - Pl. 
Vila (Parets) 

01/09/2013 31/07/2014 

CRISTINA ARIAS AYUSO-
MORALES 

CDIA01A Entr. Urb. Can Palau-PB, de 
Vallromanes 

01/09/2013 31/07/2014 

PILAR BLANCO 
MÁRQUEZ 

CDIA02A Urb. Royal Park-C/AlfonsX, 
de Gualba 

01/09/2013 31/07/2014 

XAVIER COLOMA URÍA CDIA02A C/Camprodon, 97-Rotonda, 
de canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

JAUME JORNET 
BUJALDÓN 

CDIA01A C/ Víctor Català, 6, de la 
Llagosta 

01/09/2013 31/07/2014 

ANNA LLUNA MARTÍ DÍAZ CDIA02A Pl. Ajuntament, de Gualba 01/09/2013 31/07/2014 

CRISTINA MATEO CARRERA CDIA02A C/ Ravalet, 39, de Llinars 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

JAUME FORNS SUÑER CDIA02A Pl. de la Creu- PB, de 
Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

JONATHAN PEREZ MONTERO CDIA01A C/ Sant Domenec, 14, de 
Santa Maria de Martorelles 

01/09/2013 31/07/2014 

MARTÍ PÉREZ VALLS CDIA01A Av. Llibertat-PB- Davant 
Ajuntament, de Montornès 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

RAQUEL ARRANZ MUÑOZ TOBL08A Pg. Sant Valerià, 99-PB, de 
Lliçà d'Amunt 

01/09/2013 31/07/2014 

ADRIÀ AMORES TEJADA TOBL08A Crta. Nova- PB- davant 
SEAT, de la Garriga 

01/09/2013 31/07/2014 

MARIA  CARRASCO SAIZ TOBL08A C/ Indústria-PB- Parc, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

HELENA PÉREZ FERRÚS TOBL08A Av. Vilamajor-PB- Les 
Pinedes, de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

CARLOS   NAVAS QUIRÓS TOBL08A Passeig Andalusia, 113- PB, 
de les Franqueses del 
Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

CRISTINA RODRÍGUEZ DÍAZ TOBL08A C/ Indústria-PB- Parc, de 
Canovelles 

01/09/2013 31/07/2014 

LOIDA RODRIGUEZ  
RODRIGUEZ 

TOBL08A Av. Barcelona-PB- Ins. 
Vinyes Velles, de Montornès 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 

SÒNIA GARCÍA 
HERNÁNDEZ 

TOBL08A Crta. Dosrius- C/ Pins 
Roses- PB, de Cardedeu 

01/09/2013 31/07/2014 

EVA Mª  CAMPOS 
RODRÍGUEZ 

TOBL08A C/ Montcau- C/ 
Independència, de Parets 
del Vallès 

01/09/2013 31/07/2014 
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2. Condicionar la continuïtat i la prestació efectiva del servei de transport adaptat als 
beneficiaris esmentats en l’apartat precedent, a partir del 2 de gener de 2014, a 
l’existència de crèdits pressupostaris disponibles i al finançament del servei per 
part de la Generalitat de Catalunya.  
 

3. Notificar aquests acords a les persones interessades.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 24 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
32. Dictamen d'atorgament d'una subvenció directa amb caràcter excepcional a 

la APINDEP Ronçana, SCCL i el seu corresponent conveni. 
 
Llegit el dictamen de l’Area de Polítiques Socials, de 10 de juliol de 2013, que és el 
que següeix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 3 de juliol de 2013, la senyora Montserrat Rossinés i Bayó, cap de l’Àrea de 

Polítiques Socials i d’Igualtat, va emetre l’informe següent: 
 
“ 

1. APINDEP RONÇANA SCCL és un societat cooperativa de consumidors sense ànim de 
lucre i d’iniciativa social, subjecte als principis i disposicions de la Llei 18/2002, de 
Cooperatives de Catalunya, amb plena personalitat jurídica i amb responsabilitat 
limitada dels seus socis per les obligacions socials. 

 
2. APINDEP RONÇANA SCCL, segons l’article 2 dels Estatuts, té per objecte entre 

d’altres: 
- Prestar serveis d’orientació i inserció laboral als mercat de treball dels joves amb 

discapacitat física, psíquica i/o sensorial. 
- Prestar serveis de suport a l’autonomia personal a joves amb discapacitats 

físiques, psíquiques i/o sensorials, que consistiran entre d’altres, en serveis de 
transport adaptat, fisioteràpies, rehabilitació, tractament  terapèutic, assistència 
domiciliària, acompanyament i tots els serveis de recolzament per complir aquesta 
finalitat, com ara neteja, restauració i derivats, per si mateixos o mitjançant tercers, 
sempre que la infraestructura o recursos de la cooperativa ho permetin. 

- Donar el servei d’orientació i inserció sociolaboral al mercat de treball a persones 
en situació de risc d’exclusió laboral: com entre d’altres, a joves en situació de risc 
social, dones amb dificultats, parats de llarga durada, ex-reclusos i ex-drogadictes. 
Per realitzar aquesta tasca  es sol·licitarà que la cooperativa tingui la condició 
d’empresa d’inserció segons la normativa vigent 
 

3.  El Servei de Teràpia Ocupacional APINDEP RONÇANA,  està inscrit al  Registre 
d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis i establiments d’atenció 
a persones amb disminució, amb el número de registre S08085, amb una capacitat de 
32 usuaris. 
 

4. El servei de teràpia ocupacional (STO) és l'alternativa des de l'àmbit dels serveis 
socials a la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden 
incorporar-se al sistema de treball ordinari, quan no poden assolir un nivell de 
productivitat suficient.  

 
Aquest servei té dues funcions principals:  
a) Ocupació terapèutica: Inclou activitats en què es pot veure un resultat material i 
satisfactori, i s'eviten les ocupacions estèrils i rutinàries. Aquestes activitats estan 
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orientades a assolir habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i l'entorn 
laboral.  
b) Ajustament personal i social: Inclou activitats relacionades amb l'habilitació personal i 
la millora de la relació amb l'entorn social.  
 

5. La cooperativa APINDEP RONÇANA SCCL compta amb un servei de transport adaptat 
que garanteix l’assistència i participació de les persones al servei de teràpia 
ocupacional. 
 
És voluntat del Consell Comarcal donar suport i facilitar l’accés a les activitats de 
l’entitat  a les persones dels municipis de la comarca de menys de 50.000 habitants, 
mitjançant una subvenció. 

 
L’any 2013, el nombre de persones que pertanyen a algun dels municipis de la 
comarca de menys de 50.000 habitants i que fan ús del servei de transport adaptat 
d’APINDEP RONÇANA SCCL és de 22. 

 
6. Es proposa: 

 
Atorgar per l’exercici 2013, una subvenció a APINDEP RONÇANA SCCL per un import 
màxim total de 24.500 €, d’acord a les següents condicions: 
 
1- La distribució d’aquesta subvenció és la següent: 

Ruta   Persona  Municipi de residència 

Data d'inici de 
l'ús del 
transport any 
2013 

Subvenció 
máxima  any 2013 

Microbus ruta 1 GRM Canovelles 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 1 MRLL  Les Franqueses del Vallès 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 1 PAS Les Franqueses del Vallès 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 1 MBM Les Franqueses del Vallès 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 1 RPC Lliçà d'Amunt 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 1 TSH Lliçà d'Amunt 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 1 SLR La Llagosta 01/01/2013 1.113,64€ 

        
         
 

Furgo ruta 2 PCM Lliçà de Vall 01/01/2013 1.113,64€ 

Furgo ruta 2 CTG Lliçà d'Amunt 01/01/2013 1.113,64€ 

Furgo ruta 2 LAPA Lliçà d'Amunt 01/01/2013 1.113,64€ 

Furgo ruta 2 CBC Lliçà d'Amunt 01/01/2013 1.113,64€ 

        
 

Furgo ruta 3 AHA Bigues i Riells 01/01/2013 1.113,64€ 

Furgo ruta 3 JBA Bigues i Riells 01/01/2013 1.113,64€ 

Furgo ruta 3 SSR Bigues i Riells 01/01/2013 1.113,64€ 

     
Microbus ruta 4 APC La Garriga 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 4 NBC La Garriga 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 4 ACS La Garriga 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 4 XPR La Garriga 01/01/2013 1.113,64€ 
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Microbus ruta 4 MRP La Garriga 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 4 VSdP L'Ametlla del Vallès 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 4 
 
SVC 
 

L'Ametlla del Vallès 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 4 
MCB 

L’Ametlla del Vallès 01/01/2013 1.113,64€ 

2- Aquesta subvenció anirà amb càrrec a la partida 231.05.480.22 del pressupost 
general 2013 d’ingressos i despeses del Consell Comarcal. 
 

3- Les condicions del pagament de la subvenció a la cooperativa APINDEP 
RONÇANA SCCL són les següents: 

 
a. La naturalesa estrictament social de la subvenció proposada, garanteix a 

les persones amb necessitats especials de la comarca, l’accés a les 
activitats d’integració sociolaboral, afavorint també d’aquesta manera 
l’autonomia personal. 
 
Des del 2 de gener de 2013, l’entitat ha vingut desenvolupant les seves 
activitats d’inserció posant els seus mitjans tècnics per tal de garantir-ne 
l’accés de forma continuada durant tot l’any.  
 
Per tot això, i tenint en compte el caràcter social i no lucratiu de l’entitat és 
convenient i necessari atorgar una bestreta corresponent al 50% del total 
de la subvenció, 12.250 €, un cop atorgada aquesta. 
 
Per a l’atorgament de l’esmentada bestreta no és necessària l’exigència de 
cap garantia perquè l’entitat amb la qual el Consell Comarcal ha col·laborat 
durant els darrers anys ha desenvolupat l’activitat objecte d’aquesta 
subvenció proposada amb total normalitat i sense que s’hagin produït 
incidències o alteracions. 
  

b. El pagament de la resta de la subvenció, 12.250 €, un cop presentada la 
justificació d’haver realitzat el transport a les persones subvencionades. 

 
c. Si durant l’exercici 2013 alguna de les persones subvencionades passa a 

ser baixa definitiva d’aquest transport, la cooperativa APINDEP RONÇANA 
SCCL haurà d’informar al Consell Comarcal,  indicant el motiu i la data de 
la baixa definitiva.   

 
En cas que aquesta baixa definitiva es cobreixi amb una nova alta, la 
cooperativa APINDEP RONÇANA SCCL, haurà d’informar al Consell 
Comarcal de les següents dades d’aquesta persona: 
Nom de la ruta 
Noms i cognoms de la persona 
Municipi de residència 
Grau de discapacitat 
Reconeixement o no de la mobilitat reduïda 
Ús o no de cadira de rodes 
Reconeixement o no del barem de tercera persona 
Existència o no de discapacitats associades  
Data d’inici de ‘ús del transport 
 
En tot cas el resultat total entre la persona que va causar baixa i la de la 
nova incorporació no superarà la quantitat atorgada a la que és baixa, es a 
dir, la suma de les dues  subvencions no superarà els 1.113,64 €. 
 

4. La justificació consistirà en: 
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a. Certificat de no haver rebut ingressos per al projecte que no superin el 100% 
del cost. 

b. Certificat de no haver justificat les despeses relaciones a cap altre subvenció. 
c. Certificat de que la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la 

documentació presentada justifica plenament aquesta correcta execució, 
acreditant-se formalment que l’interessat ha establert totes les seves 
obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada. 

d. Usuaris que han fet ús del servei de transport ofert per l’entitat durant l’exercici 
2013 

e. Certificat justificativa de les despeses 
 
La vigència del conveni que es proposa signar és des de l’1 de gener de 2013 al 31 de 
desembre de 2013, havent de presentar, abans del 15 de gener de 2014, la justificació  de 
la prestació del transport a les persones a les quals s’atorga la subvenció, en la forma 
requerida pel Consell Comarcal.” 

 

2. El 10 de juliol 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 240 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 118 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, relatius a la possibilitat dels ens locals d’atorgar subvencions a 
favor de persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat 
d’utilitat o interès social. 

 
2. L’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

disposa que es poden concedir de forma directa, les subvencions nominativament 
previstes en el pressupost de l’entitat en els recollits en els convenis i en la 
normativa reguladora d’aquestes subvencions. 
 
Aquest precepte, que és d’aplicació als consells comarcals per raó de l’epígraf 
segon de la disposició final primera de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, constitueix legislació bàsica de l’Estat a l’empara de l’article 
149.1.13a, 14a i 18a -epígraf primer de la disposició final primera-. 
 
La disposició final primera, epígraf 2, preveu que les disposicions restants 
contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, també 
són d’aplicació a les entitats que integren l’administració local. Conseqüentment, 
quan les comunitats autònomes hagin assumit competències en matèria de règim 
local, la legislació estatal que no sigui bàsica serà d’aplicació a l’administració local 
en absència de norma autonòmica.  

 
3. L’article 160 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual s’aprova la 

modificació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de 
Catalunya la competència exclusiva en matèria de règim local, sens perjudici de la 
competència exclusiva de l’Estat sobre les bases del regim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, recollida a l’article 
149.1.18a de la Constitució. 

 
La Generalitat de Catalunya exercità la titularitat sobre la matèria amb el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, que no determina cap fórmula com a instrument per canalitzar les 
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subvencions, la qual cosa fa aplicable sense més la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
El legislador estatal ha optat pels convenis com a instrument per canalitzar les 
subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de les 
administracions locals (article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, que no constitueix legislació bàsica de l’Estat). 
 

4. Els articles 26 i 27 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i 
despeses de l’exercici de 2013. 
 

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

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Atorgar una subvenció màxima, amb caràcter nominatiu, de vint-i-quatre mil cinc-

cents euros (24.500 €) a Apindep Ronçana SCCL, que s’ha de justificar abans del 
15 de gener de 2014, mitjançant la presentació de la documentació següent: 

 

1. Memòria justificativa de les activitats dutes a terme durant l’any 2013, d’acord 
amb les instruccions que doni el CONSELL COMARCAL, que ha d’incloure 
com a mínim les dades següents: 

 
a) Usuaris que han fet ús del servei de transport ofert per APINDEP durant 

l’exercici 2013 
b) Certificació justificativa de les despeses  

 
2. Certificat de no haver rebut ingressos per al projecte que no superin el 100% 

del cost. 
 

3. Certificat de no haver justificat les despeses relaciones a cap altre subvenció. 
 

4. Certificat de que la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la 
documentació presentada justifica plenament aquesta correcta execució, 
acreditant-se formalment que l’interessat ha establert totes les seves 
obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada. 

 
2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni regulador de la subvenció que 

s’atorga a Apindep Ronçana SCCL d’acord amb el redactat 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, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I, de l’altra, el senyor _____________________, en representació d’Apindep Ronçana 
SCCL. 

 
INTERVENEN 
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El senyor Ignasi Valls i Vilaró en virtut del que disposa l’article 16 del Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre. 
 
El senyor _________________________. 
 
El secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental per raó del càrrec i per 
donar fe de l’acte. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 

 
MANIFESTEN 

 
I. Que la Apindep Ronçana SCCL, és una societat cooperativa de consumidors sense 

ànim de lucre i d’iniciativa social, subjecta als principis i disposicions de la Llei 
18/2002, de cooperatives de Catalunya, amb plena personalitat jurídica i amb 
responsabilitat limitada dels seus socis per les obligacions socials 
 

II. Que d’acord amb l’article 2 dels seus estatuts, Apindep Ronçana SCCL té com a 
objecte entre d’altres: 
 

- Prestar serveis d’orientació i inserció laboral als mercat de treball dels joves amb 
discapacitat física, psíquica i/o sensorial. 

- Prestar serveis de suport a l’autonomia personal a joves amb discapacitats físiques, 
psíquiques i/o sensorials, que consistiran entre d’altres, en serveis de transport adaptat, 
fisioteràpies, rehabilitació, tractament  terapèutic, assistència domiciliària, acompanyament i 
tots els serveis de recolzament per complir aquesta finalitat, com ara neteja, restauració i 
derivats, per si mateixos o mitjançant tercers, sempre que la infraestructura o recursos de la 
cooperativa ho permetin. 

- Donar el servei d’orientació i inserció sociolaboral al mercat de treball a persones en situació 
de risc d’exclusió laboral: com entre d’altres, a joves en situació de risc social, dones amb 
dificultats, parats de llarga durada, ex-reclusos i ex-drogadictes. Per realitzar aquesta tasca  
es sol·licitarà que la cooperativa tingui la condició d’empresa d’inserció segons la normativa 
vigent 

III. Que el Servei de Teràpia Ocupacional APINDEP RONÇANA,  està inscrit al  Registre 

d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la secció serveis i establiments d’atenció a 
persones amb disminució, amb el número de registre S08085, amb una capacitat de 32 
usuaris. 

IV. Que el servei de Teràpia Ocupacional (STO) és l'alternativa des de l'àmbit dels serveis socials 
a la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden incorporar-se al 
sistema de treball ordinari, quan no poden assolir un nivell de productivitat suficient.  
Aquest servei té dues funcions principals:  
a) Ocupació terapèutica: Inclou activitats en què es pot veure un resultat material i satisfactori, i 
s'eviten les ocupacions estèrils i rutinàries. Aquestes activitats estan orientades a assolir 
habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i l'entorn laboral.  
b) Ajustament personal i social: Inclou activitats relacionades amb l'habilitació personal i la 
millora de la relació amb l'entorn social.  
 

V. Que APINDEP RONÇANA SCCL compta amb un servei de transport adaptat que garanteix 

l’assistència i participació de les persones al servei de teràpia ocupacional. 

VI. Que per l’any 2013 són 22 les persones residents a municipis de menys de 50.000 
habitants de la comarca del Vallès Oriental que fan ús d’aquest servei. 

VII. Que és voluntat del Consell Comarcal donar suport a les activitats pròpies d’ APINDEP 

RONÇANA SCCL i facilitar l’accés a les persones de la comarca de municipis de menys 
de 50.000 habitants que fan ús del servei de transport adaptat de la societat. 

VIII. Que la despesa objecte d’aquest conveni s’imputa a la partida número 231.05.480.22, 
del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2013. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, ambdues parts expressen la seva voluntat de 
formalitzar aquest conveni que subjecten als següents 
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PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
1. L’objecte d’aquest conveni és la formalització de l’atorgament d’una subvenció per 

part del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, 
a APINDEP RONÇANA SCCL, en endavant APINDEP. 

 
2. La distribució d’aquesta subvenció es farà en funció del nombre de persones 

residents a municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Vallès Oriental 
que fan ús del servei de transport adaptat que presta APINDEP durant l’any 2013. 

 
Concretament, per l’any 2013 la previsió de persones que fan ús de l’esmentat servei 
i l’import de la subvenció que s’atorga s’ha de distribuir de la manera següent: 

 

Ruta   Persona  Municipi de residència 

Data d'inici de 
l'ús del 
transport any 
2013 

Subvenció 
máxima  any 2013 

Microbus ruta 1 GRM Canovelles 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 1 MRLL  Les Franqueses del Vallès 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 1 PAS Les Franqueses del Vallès 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 1 MBM Les Franqueses del Vallès 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 1 RPC Lliçà d'Amunt 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 1 TSH Lliçà d'Amunt 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 1 SLR La Llagosta 01/01/2013 1.113,64€ 

        
         
 

Furgo ruta 2 PCM Lliçà de Vall 01/01/2013 1.113,64€ 

Furgo ruta 2 CTG Lliçà d'Amunt 01/01/2013 1.113,64€ 

Furgo ruta 2 LAPA Lliçà d'Amunt 01/01/2013 1.113,64€ 

Furgo ruta 2 CBC Lliçà d'Amunt 01/01/2013 1.113,64€ 

        
 

Furgo ruta 3 AHA Bigues i Riells 01/01/2013 1.113,64€ 

Furgo ruta 3 JBA Bigues i Riells 01/01/2013 1.113,64€ 

Furgo ruta 3 SSR Bigues i Riells 01/01/2013 1.113,64€ 

     
Microbus ruta 4 APC La Garriga 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 4 NBC La Garriga 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 4 ACS La Garriga 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 4 XPR La Garriga 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 4 MRP La Garriga 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 4 VSdP L'Ametlla del Vallès 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 4 
 
SVC 
 

L'Ametlla del Vallès 01/01/2013 1.113,64€ 

Microbus ruta 4 
MCB 

L’Ametlla del Vallès 01/01/2013 1.113,64€ 
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3. Nogensmenys, si durant l’exercici 2013 alguna de les persones que es relacionen en 

el quadre anterior passa a ser baixa definitiva d’aquest servei, APINDEP haurà 
d’informar el CONSELL COMARCAL,  indicant el motiu i la data de la baixa definitiva. 
 
En aquest cas, el CONSELL COMARCAL abonarà l’import proporcional al temps d’ús 
del servei de transport adaptat per part de la persona que s’ha donat de baixa del 
servei.  
 

4. En cas que aquesta baixa definitiva es cobreixi amb un nou usuari del servei de 
transport adaptat, APINDEP haurà de presentar al CONSELL COMARCAL la 
documentació on constin les dades següents: 
Nom de la ruta 
Noms i cognoms de la persona 
Municipi de residència 
Grau de discapacitat 
Reconeixement o no de la mobilitat reduïda 
Ús o no de cadira de rodes 
Reconeixement o no del barem de tercera persona 
Existència o no de discapacitats associades  
Data d’inici de ‘ús del transport 

 
En tot cas el resultat total de l’import assignat entre la persona que va causar baixa i 
la de la nova incorporació no podrá superar la quantitat máxima de 1.540 € en el cas 
de les rutes Microbus ruta 1, Furgo ruta 2 i Furgo ruta 3, i de 560 € en el cas de la ruta 
Micobus ruta 4. 

 
Segon. Import i condicions de pagament 
 
1. L’import màxim d’aquesta subvenció és vint-i-quatre mil cinc-cents euros (24.500 €). 

 
2. El CONSELL COMARCAL abonarà a la APINDEP l’import de dotze mil dos-cents 

cinquanta euros (12.250 €), corresponents al 50% de l’import esmentat al paràgraf 
precedent, a la bestreta al número de compte designat per APINDEP, un cop aprovat 
l’acord d’atorgament de la subvenció, sempre que la Tresoreria del CONSELL 
COMARCAL ho permeti. 

 
El pagament de la resta de la subvenció, que ascendeix a l’import de dotze mil dos-
cents cinquanta euros (12.250 €), es farà un cop presentada la justificació d’haver 
realitzat el transport de les persones esmentades al pacte primer.  

 
3. Nogensmenys, APINDEP haurà de reintegrar la quantitat percebuda en virtut d’aquest 

conveni en el cas que no presenti la documentació justificativa esmentada al pacte 
següent. 

Tercer. Justificació 
 

APINDEP ha de presentar, abans del 15 de gener de 2014 el següent: 
 
1. Memòria justificativa de les activitats dutes a terme durant l’any 2013, d’acord amb les 

instruccions que doni el CONSELL COMARCAL, que ha d’incloure com a mínim les 
dades següents: 

 
c) Usuaris que han fet ús del servei de transport ofert per APINDEP durant l’exercici 

2013 
d) Certificació justificativa de les despeses  

 
2. Certificat de no haver rebut ingressos per al projecte que no superin el 100% del cost. 
3. Certificat de no haver justificat les despeses relaciones a cap altre subvenció. 
4. Certificat de que la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació 

presentada justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment 
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que l’interessat ha establert totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a 
l’execució realitzada. 

 
Quart. Durada 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de l’encapçalament i estén els seus efectes des 
de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 
Cinquè. Causes d’extinció 
 
Aquest conveni s’extingeix per les causes següents: 
 
a) Pel cessament de l’activitat per part d’APINDEP. 
b) Pel compliment del termini de vigència del conveni. 
c) Per resolució mitjançant denúncia amb tres mesos d’antelació de qualsevulla de les 

parts. 
d) Per no justificar la subvenció en el termini previst al pacte tercer d’aquest conveni. 
 
Sisè. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per tal de resoldre les 
incidències que puguin derivar-se d’aquest conveni. 
 
I, convenint ambdues parts la formalització d’aquest conveni, el signen i ratifiquen en 
senyal de conformitat en dos exemplars i a un sol efecte, de la qual cosa el secretari 
sotasignat dóna fe.” 

 
3. Autoritzar, disposar i obligar una despesa màxima de vint-i-quatre mil cinc-cents 

euros (24.500 €) amb càrrec a la partida 231.05.480.22 del Pressupost general 
d’ingressos i despeses per a l’exercici 2013 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
 

4. Ordenar el pagament de dotze mil dos-cents cinquanta euros (12.250 €) 
corresponents al 50 % de l’import total de la subvenció. 

 

5. Notificar aquest acord a Apindep Ronçana, SCCL.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 24 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
33. Dictamen d'atorgament d'una subvenció directa amb caràcter excepcional a 

la Associació de la paràlisi cerebral i el seu corresponent conveni. 
 
Llegit el dictamen de l’Area de Polítiques Socials, de 10 de juliol de 2013, que és el 
que següeix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 3 de juliol de 2013, la senyora Montserrat Rossinés i Bayó, cap de l’Àrea de 

Polítiques Socials i d’Igualtat, va emetre l’informe següent: 
 
“ 
1. El 16 de gener de 1960, mitjançant la concurrència de persones físiques i jurídiques , 

va constituir-se a Barcelona l’Associació denominada “ASSOCIACIÓ DE LA PARÀLISI 
CEREBRAL” (ASPACE), inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de 
Catalunya amb el número 679 de las secció 1a. 
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2. Amb data 14 d’octubre de 2010 es van inscriure en el Registre d’Associacions de la 

Generalitat la modificació d’estatuts. La modificació afecta bàsicament al domicili 
principal de l’entitat, que s’estableix a Barcelona, carrer Tres Pins 31-35; els aspectes 
relatius a la convocatòria de l’Assemblea General; els articles referents als associats; la 
regulació del règim sancionador i l’adaptació dels estatuts a la legislació vigent en 
matèria d’associacions. 

 
3. L’article 2 dels estatuts de l’Associació ASPACE estableix que la finalitat és  la 

realització de tota classe d’actuacions, encaminades a la protecció en tots els ordres i a 
la rehabilitació i integració dels que es troben afectats de paràlisi cerebral, mitjançant 
tot tipus d’activitats. mèdiques, culturals, esportives i qualsevol altra que es creguin 
necessàries. 
 

4. L’associació ASPACE compta amb un servei de transport adaptat que garanteix 
l’assistència i participació de les persones al seu centre ubicat a Barcelona. 
És voluntat del Consell Comarcal donar suport i facilitar l’accés a les activitats de 
l’entitat  a persones dels municipis de la comarca. L’any 2013, el nombre de persones 
que pertanyen a algun dels municipis de la comarca i que fan ús del servei de transport 
adaptat d’ASPACE és de 9. 

 
5. Es proposa: 

 
Atorgar per l’exercici 2013, una subvenció a ASPACE per un import màxim total de 
60.000 €, d’acord a les següents condicions: 
 
1- La distribució d’aquesta subvenció és la següent: 

Ruta Persona 
Municipi de 
residència 

Data d'inici de 
l'ús del 
transport any 
2013 

Subvenció máxima 
any 2013 

S.ANTONI V. JAG 
Sant Antoni 
de Vilamajor 

01/01/2013       6.666,67 €  

S.ANTONI V. JPT 
Cànoves i 
Samalús 

01/01/2013       6.666,67 € 

S.ANTONI V. ERN Granollers 01/01/2013       6.666,67 € 

S.ANTONI V. MRP Lliçà d'Amunt 01/01/2013       6.666,67 € 

S.ANTONI V. DPM 
Parets del 
Vallès 

01/01/2013       6.666,67 € 

LLINARS DEL V. FSJ 
Llinars del 
Vallès 

01/01/2013       6.666,67 € 

LLINARS DEL V. RNP Bigues i Riells 01/01/2013       6.666,67 € 

LLINARS DEL V. SRF Canovelles 01/01/2013       6.666,67 € 

LLINARS DEL V. MLH La Llagosta 01/01/2013       6.666,67 € 

2- Aquesta subvenció anirà amb càrrec a la partida 231.05.489.21 del pressupost 
general 2013 d’ingressos i despeses del Consell Comarcal. 
 

3- Les condicions del pagament de la subvenció a ASPACE són les següents: 
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a. La naturalesa estrictament social de la subvenció proposada, garanteix a 

les persones amb necessitats especials de la comarca, l’accés a les 
activitats d’integració sociolaboral, afavorint també d’aquesta manera 
l’autonomia personal. 
 
Des del 2 de gener de 2013, l’entitat ha vingut desenvolupant les seves 
activitats d’inserció posant els seus mitjans tècnics per tal de garantir-ne 
l’accés de forma continuada durant tot l’any.  
 
Per tot això, i tenint en compte el caràcter social i no lucratiu de l’entitat és 
convenient i necessari atorgar una bestreta corresponent al 50% del total 
de la subvenció, 30.000 €, un cop ’atorgada aquesta. 
Per a l’atorgament de l’esmentada bestreta no és necessària l’exigència de 
cap garantia perquè l’entitat amb la qual el Consell Comarcal ha col·laborat 
durant els darrers anys ha desenvolupat l’activitat objecte d’aquesta 
subvenció proposada amb total normalitat i sense que s’hagin produït 
incidències o alteracions. 
 

b. El pagament de la resta de la subvenció, 30.000 €, un cop presentada la 
justificació d’haver realitzat el transport a les persones subvencionades. 

 
c. Si durant l’exercici 2013 alguna de les persones subvencionades passa a 

ser baixa definitiva d’aquest transport, ASPACE haurà d’informar al Consell 
Comarcal,  indicant el motiu i la data de la baixa definitiva.   
 
En cas que aquesta baixa definitiva es cobreixi amb una nova alta, la 
cooperativa ASPACE, haurà d’informar al Consell Comarcal de les 
següents dades d’aquesta persona: 
 
Nom de la ruta 
Noms i cognoms de la persona 
Municipi de residència 
Data de naixement 
Grau de discapacitat 
Reconeixement o no de la mobilitat reduïda 
Ús o no de cadira de rodes 
Reconeixement o no del barem de tercera persona 
Existència o no de discapacitats associades  
Data d’inici de ‘ús del transport 
 
En tot cas el resultat total entre la persona que va causar baixa i la de la 
nova incorporació no superarà la quantitat atorgada a la que és baixa, es a 
dir, la suma de les dues  subvencions no superarà els 60.000 €. 
 

4. La justificació consistirà en: 
 

a. Certificat de no haver rebut ingressos per al projecte que no superin el 
100% del cost. 

b. Certificat de no haver justificat les despeses relaciones a cap altre 
subvenció. 

c. Certificat de que la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la 
documentació presentada justifica plenament aquesta correcta execució, 
acreditant-se formalment que l’interessat ha establert totes les seves 
obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada. 

d. Usuaris que han fet ús del servei de transport ofert per l’entitat durant 
l’exercici 2013 

e. Certificat justificativa de les despeses 
 



154 

La vigència del conveni que es proposa signar és des de l’1 de gener de 2013 al 31 de 
desembre de 2013, havent de presentar, abans del 15 de gener de 2014, la justificació  de 
la prestació del transport a les persones a les quals s’atorga la subvenció, en la forma 
requerida pel Consell Comarcal.” 
 

2. El 10 de juliol 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 240 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 118 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, relatius a la possibilitat dels ens locals d’atorgar subvencions a 
favor de persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat 
d’utilitat o interès social. 

 
2. L’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

disposa que es poden concedir de forma directa, les subvencions nominativament 
previstes en el pressupost de l’entitat en els recollits en els convenis i en la 
normativa reguladora d’aquestes subvencions. 
 
Aquest precepte, que és d’aplicació als consells comarcals per raó de l’epígraf 
segon de la disposició final primera de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, constitueix legislació bàsica de l’Estat a l’empara de l’article 
149.1.13a, 14a i 18a -epígraf primer de la disposició final primera-. 
 
La disposició final primera, epígraf 2, preveu que les disposicions restants 
contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, també 
són d’aplicació a les entitats que integren l’administració local. Conseqüentment, 
quan les comunitats autònomes hagin assumit competències en matèria de règim 
local, la legislació estatal que no sigui bàsica serà d’aplicació a l’administració local 
en absència de norma autonòmica.  

 
3. L’article 160 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual s’aprova la 

modificació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de 
Catalunya la competència exclusiva en matèria de règim local, sens perjudici de la 
competència exclusiva de l’Estat sobre les bases del regim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, recollida a l’article 
149.1.18a de la Constitució. 

 
La Generalitat de Catalunya exercità la titularitat sobre la matèria amb el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, que no determina cap fórmula com a instrument per canalitzar les 
subvencions, la qual cosa fa aplicable sense més la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
El legislador estatal ha optat pels convenis com a instrument per canalitzar les 
subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de les 
administracions locals (article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, que no constitueix legislació bàsica de l’Estat). 
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4. Els articles 26 i 27 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i 
despeses de l’exercici de 2013. 
 

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

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Atorgar una subvenció màxima, de caràcter nominatiu, de seixanta mil euros 

(60.000 €) a l’Associació de la Paràlisi Cerebral, que s’ha de justificar abans del 15 
de gener de 2014, mitjançant la presentació de la documentació següent: 
 
1. Memòria justificativa de les activitats dutes a terme durant l’any 2013, d’acord 

amb les instruccions que doni el CONSELL COMARCAL, que ha d’incloure 
com a mínim les dades següents: 

 
a) Usuaris que han fet ús del servei de transport ofert per ASPACE durant 

l’exercici 2013 
b) Certificació justificativa de les despeses  

 
2. Certificat de no haver rebut ingressos per al projecte que no superin el 100% 

del cost. 
3. Certificat de no haver justificat les despeses relaciones a cap altre subvenció. 
4. Certificat de que la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la 

documentació presentada justifica plenament aquesta correcta execució, 
acreditant-se formalment que l’interessat ha establert totes les seves 
obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada. 

 
2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni regulador de la subvenció que 

s’atorga a l’Associació de la Paràlisi Cerebral d’acord amb el redactat 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, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I, de l’altra, el senyor/ la senyora _________________, president de l’Associació de la 
Paràlisi Cerebral. 

 
INTERVENEN 

 
El senyor Ignasi Valls i Vilaró en virtut del que disposa l’article 16 del Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre. 
 
El senyor/ La senyora __________________, en representació de l’Associació de la 
Paràlisi Cerebral. 
 
El secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental per raó del càrrec i per 
donar fe de l’acte. 
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 

 
MANIFESTEN 

 
I. Que el 16 de gener de 1960 va constituir-se a Barcelona l’Associació denominada 

“ASSOCIACIÓ DE LA PARÀLISI CEREBRAL” (ASPACE), inscrita al Registre 
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 679 de las secció 1a. 
 

II. Que el 14 d’octubre de 2010, es van inscriure en el Registre d’Associacions de la 
Generalitat la modificació d’estatuts. La modificació afecta bàsicament al domicili 
principal de l’entitat, que s’estableix a Barcelona, carrer Tres Pins 31-35; els aspectes 
relatius a la convocatòria de l’Assemblea General; els articles referents als associats; la 
regulació del règim sancionador i l’adaptació dels estatuts a la legislació vigent en 
matèria d’associacions. 
 

III. Que l’article 2 dels estatuts de l’Associació ASPACE estableix que la finalitat és  la 
realització de tota classe d’actuacions, encaminades a la protecció en tots els ordres i a 
la rehabilitació i integració dels que es troben afectats de paràlisi cerebral, mitjançant 
tot tipus d’activitats. mèdiques, culturals, esportives i qualsevol altra que es creguin 
necessàries. 
 

IV. Que l’associació ASPACE compta amb un servei de transport adaptat que garanteix 
l’assistència i participació de les persones al seu centre ubicat a Barcelona. 
 

V. Que per l’any 2013 són nou les persones residents a municipis de menys de 50.000 
habitants de la comarca del Vallès Oriental que fan ús d’aquest servei. 
 

IX. Que és voluntat del Consell Comarcal donar suport a les activitats pròpies de la 
d’ASPACE i facilitar l’accés a les persones de la comarca de municipis de menys de 
50.000 habitants que fan ús del servei de transport adaptat d’ASPACE. 
 

X. Que la despesa objecte d’aquest conveni s’imputa a la partida número 231.05.489.21, 
del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2013. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, ambdues parts expressen la seva voluntat de 
formalitzar aquest conveni que subjecten als següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
1. L’objecte d’aquest conveni és la formalització de l’atorgament d’una subvenció per part 

del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, a l’ 
ASSOCIACIÓ DE LA PARÀLISI CEREBRAL, en endavant ASPACE. 

 
2. La distribució d’aquesta subvenció es farà en funció del nombre de persones residents 

a municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Vallès Oriental que fan 
ús del servei de transport adaptat que presta la ASPACE durant l’any 2013. 

 
Concretament, per l’any 2013 la previsió de persones que fan ús de l’esmentat servei 
i l’import de la subvenció que s’atorga s’ha de distribuir de la manera següent: 

Ruta Persona 
Municipi de 
residència 

Data d'inici de l'ús 
del transport any 
2013 

Subvenció máxima any 
2013 

S.ANTONI V. JAG 
Sant Antoni de 
Vilamajor 

01/01/2013       6.666,67 €  
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S.ANTONI V. JPT 
Cànoves i 
Samalús 

01/01/2013       6.666,67 € 

S.ANTONI V. ERN Granollers 01/01/2013       6.666,67 € 

S.ANTONI V. MRP Lliçà d'Amunt 01/01/2013       6.666,67 € 

S.ANTONI V. DPM Parets del Vallès 01/01/2013       6.666,67 € 

LLINARS DEL V. FSJ Llinars del Vallès 01/01/2013       6.666,67 € 

LLINARS DEL V. RNP Bigues i Riells 01/01/2013       6.666,67 € 

LLINARS DEL V. SRF Canovelles 01/01/2013       6.666,67 € 

LLINARS DEL V. MLH La Llagosta 01/01/2013       6.666,67 € 

 
 
3. Nogensmenys, si durant l’exercici 2013 alguna de les persones que es relacionen en el 

quadre anterior passa a ser baixa definitiva d’aquest servei, ASPACE haurà d’informar 
el CONSELL COMARCAL,  indicant el motiu i la data de la baixa definitiva. 
En aquest cas, el CONSELL COMARCAL abonarà l’import proporcional al temps d’ús 
del servei de transport adaptat per part de la persona que s’ha donat de baixa del 
servei.  

 
4. En cas que aquesta baixa definitiva es cobreixi amb un nou usuari del servei de 

transport adaptat, ASPACE haurà de presentar al CONSELL COMARCAL la 
documentació on constin les dades següents: 
Nom de la ruta 
Noms i cognoms de la persona 
Municipi de residència 
Grau de discapacitat 
Reconeixement o no de la mobilitat reduïda 
Ús o no de cadira de rodes 
Reconeixement o no del barem de tercera persona 
Existència o no de discapacitats associades  
Data d’inici de ‘ús del transport 

 
En tot cas el resultat total de l’import assignat entre la persona que va causar baixa i la 
de la nova incorporació no podrà superar la quantitat màxima de 6.000 €.  

 
Segon. Import i condicions de pagament 
 
1. L’import màxim d’aquesta subvenció és de seixanta mil euros (60.000 €). 

 
2. El CONSELL COMARCAL abonarà a ASPACE a la bestreta l’import de trenta mil euros 

(30.000 €), corresponents al 50% de l’import esmentat al paràgraf precedent, al número 
de compte designat per ASPACE, un cop aprovat l’atorgament de la subvenció, sempre 
que la Tresoreria del CONSELL COMARCAL ho permeti. 

 
El pagament de la resta de la subvenció, que ascendeix a l’import màxim de trenta mil 
euros (30.000 €), es farà un cop presentada la justificació d’haver realitzat el transport 
de les persones esmentades al pacte primer.  
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3. Nogensmenys, ASPACE haurà de reintegrar la quantitat percebuda en virtut d’aquest 
conveni en el cas que no presenti la documentació justificativa esmentada al pacte 
següent. 

 
Tercer. Justificació 

 
La ASPACE ha de presentar, abans del 15 de gener de 2014, la documentació següent: 

 
1. Memòria justificativa de les activitats dutes a terme durant l’any 2013, d’acord amb les 

instruccions que doni el CONSELL COMARCAL, que ha d’incloure com a mínim les 
dades següents: 

 
a) Usuaris que han fet ús del servei de transport ofert per ASPACE durant l’exercici 

2013 
b) Certificació justificativa de les despeses  

 
2. Certificat de no haver rebut ingressos per al projecte que no superin el 100% del cost. 
3. Certificat de no haver justificat les despeses relaciones a cap altre subvenció. 

4. Certificat de que la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació 
presentada justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment 
que l’interessat ha establert totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a 
l’execució realitzada. 

 
Quart. Durada 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de l’encapçalament i estén els seus efectes des 
de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 
Cinquè. Causes d’extinció 
 
Aquest conveni s’extingeix per les causes següents: 
 
a) Pel cessament de l’activitat per part d’ASPACE. 
b) Pel compliment del termini de vigència del conveni. 
c) Per resolució mitjançant denúncia amb tres mesos d’antelació de qualsevulla de les 

parts. 
d) Per no justificar la subvenció en el termini previst al pacte tercer d’aquest conveni. 
 
Sisè. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per tal de resoldre les 
incidències que puguin derivar-se d’aquest conveni. 
 
I, convenint ambdues parts la formalització d’aquest conveni, el signen i ratifiquen en 
senyal de conformitat en dos exemplars i a un sol efecte, de la qual cosa el secretari 
sotasignat dóna fe. 

 
3. Autoritzar, disposar i obligar una despesa màxima de seixanta mil euros (60.000 

€) amb càrrec a la partida 231.05.489.21 del Pressupost general d’ingressos i 
despeses per a l’exercici 2013 del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

4. Ordenar el pagament de trenta mil euros (30.000 €) corresponents al 50 % de 
l’import total de la subvenció. 

 

5. Notificar aquest acord a l’Associació de Paràlisi Cerebral.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 24 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
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El senyor Josep Casasnovas i Vaquero i el senyor German Cequier i Bardají es retiren 
de la sessió. 
 
 
34. Dictamen d'atorgament d'una subvenció directa amb caràcter excepcional a 

la Fundació Don Caballo i el seu corresponent conveni. 
 
Llegit el dictamen de l’Area de Polítiques Socials, de 10 de juliol de 2013, que és el 
que següeix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 3 de juliol de 2013, la senyora Montserrat Rossinés i Bayó, cap de l’Àrea de 

Polítiques Socials i d’Igualtat, va emetre l’informe següent: 
 
“ 
1. La Fundació Privada Don Caballo és una entitat sense ànim de lucre, registrada al 

Registre de Fundacions i Associacions de la Generalitat amb el nº1978, el 19 de maig 
de 2004. 

 
El centre està especialitzat en activitats terapèutiques amb cavalls dirigida a persones 
amb algun tipus de discapacitat, tant física com mental, fet que ajuda a millorar el 
desenvolupament cognitiu, físic, emocional i social, així com per tractar els desordres 
de moviment. 
 

2. El 10 de novembre de 2006 s’inscriu en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments 
Socials, en la Secció Serveis i establiments d’atenció a persones amb disminució, amb 
el número de registre S06640. 

3. Així mateix, l’entitat ha quedat ha quedat inscrita en la Secció d’Entitat privada 
d’iniciativa social, amb el registre E04194. 

4. La Fundació Privada Don Caballo, segons l’article 2 dels Estatuts, té per objecte, entre 
d’altres: 
Afavorir la rehabilitació de les persones amb qualsevol tipus o classe  de discapacitats, 
mitjançant Activitats Terapèutiques realitzades amb cavalls..... 
Promoure la integració positiva de les persones discapacitades en la societat i la família 
a través de l’Equitació Terapèutica i de la Hipoteràpia. 

5. El Centre de dia de la Fundació ofereix un servei diürn d’atenció personalitzada per a 
persones discapacitades,  de dilluns a divendres. 
Els objectius principals del centre de dia són:  

 Afavorir el manteniment de l’autonomia personal  

 Atenció individualitzada  

 Suport familiar  

 Integració, acollida i convivència  

 Programes i activitats per fomentar les relacions interpersonals.  
Activitats del centre:  

 Contacte amb animals de granja i jardineria  

 Activitats a l’aire lliure  

 Activitats d’aula  
 

6. La Fundació Privada Don Caballo compta amb un servei de transport adaptat que 
garanteix l’assistència i participació de les persones al centre de dia. 

 
És voluntat del Consell Comarcal donar suport i facilitar l’accés a les activitats de 
l’entitat  a les persones dels municipis de la comarca de menys de 50.000 habitants. 
 



160 

L’any 2013, el nombre de persones que pertanyen a algun dels municipis de la 
comarca de menys de 50.000 habitants i que fan ús del servei de transport adaptat de 
la Fundació Don Caballo és de 2. 

 
7. Es proposa: 

 
Atorgar per l’exercici 2013, una subvenció a la Fundació Privada Don Caballo per un 
import màxim total de 2.850,91 €, d’acord a les següents condicions: 
 
1- La distribució d’aquesta subvenció és la següent: 

Ruta Persona 
Municipi de 
residència 

Data d'inici de 
l'ús del 
transport any 
2013 

Subvenció màxima 
any 2013 

Única DCP Montmeló 01/01/2013      1.568,00 €  

Única FMQ La Roca del Vallès 01/03/2013      1.282,91 €  

 
2- Aquesta subvenció anirà amb càrrec a la partida 231.05.480.20 del pressupost 

general 2013 d’ingressos i despeses del Consell Comarcal. 
 

3- Les condicions del pagament de la subvenció a la Fundació Privada Don Caballo 
són les següents: 

 
a. La naturalesa estrictament social de la subvenció proposada, garanteix a 

les persones amb necessitats especials de la comarca, l’accés a les 
activitats d’integració sociolaboral, afavorint també d’aquesta manera 
l’autonomia personal. 
 
Des del 2 de gener de 2013, l’entitat ha vingut desenvolupant les seves 
activitats d’inserció posant els seus mitjans tècnics per tal de garantir-ne 
l’accés de forma continuada durant tot l’any.  
 
Per tot això, i tenint en compte el caràcter social i no lucratiu de l’entitat és 
convenient i necessari atorgar una bestreta  corresponent al 50% del total 
de la subvenció, 1.425,45 €, un cop aprovat l’atorgament de la subvenció. 
 
Per a l’atorgament de l’esmentada bestreta no és necessària l’exigència de 
cap garantia perquè l’entitat amb la qual el Consell Comarcal ha col·laborat 
durant els darrers anys ha desenvolupat l’activitat objecte d’aquesta 
subvenció proposada amb total normalitat i sense que s’hagin produït 
incidències o alteracions. 
 

b. El pagament de la resta de la subvenció, 1.425.46 €, un cop presentada la 
justificació d’haver realitzat el transport a les persones subvencionades. 
 

c. Si durant l’exercici 2013 alguna de les persones subvencionades passa a 
ser baixa definitiva d’aquest transport, la Fundació Privada Don Caballo 
haurà d’informar al Consell Comarcal, indicant el motiu i la data de la baixa 
definitiva.   
En cas que aquesta baixa definitiva es cobreixi amb nova alta, la Fundació 
Privada Don Caballo, haurà d’informar al Consell Comarcal de les següents 
dades d’aquesta persona: 
 
Nom de la ruta 
Noms i cognoms de la persona 



161 

Municipi de residència 
Grau de discapacitat 
Reconeixement o no de la mobilitat reduïda 
Ús o no de cadira de rodes 
Reconeixement o no del barem de tercera persona 
Existència o no de discapacitats associades  
Data d’inici de ‘ús del transport 
 
En tot cas el resultat total entre la persona que va causar baixa i la de la 
nova incorporació no superarà la quantitat atorgada a la que és baixa, es a 
dir, la suma de les dues  subvencions no superarà els 1.568 € en el cas de 
baixa del primer usuari i els 1. 282,91 € en el cas del segon usuari. 
 

4. La justificació consistirà en: 
 

a. Certificat de no haver rebut ingressos per al projecte que no superin el 
100% del cost. 

b. Certificat de no haver justificat les despeses relaciones a cap altre 
subvenció. 

c. Certificat de que la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la 
documentació presentada justifica plenament aquesta correcta execució, 
acreditant-se formalment que l’interessat ha establert totes les seves 
obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada. 

d. Usuaris que han fet ús del servei de transport ofert per l’entitat durant 
l’exercici 2013 

e. Certificat justificativa de les despeses 
 
La vigència del conveni que es proposa signar és des de l’1 de gener de 2013 al 31 de 
desembre de 2013, havent de presentar, abans del 15 de gener de 2014, la justificació  de 
la prestació del transport a les persones a les quals s’atorga la subvenció, en la forma 
requerida pel Consell Comarcal.” 
 

2. El 10 de juliol 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 240 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 118 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, relatius a la possibilitat dels ens locals d’atorgar subvencions a 
favor de persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat 
d’utilitat o interès social. 

 
2. L’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

disposa que es poden concedir de forma directa, les subvencions nominativament 
previstes en el pressupost de l’entitat en els recollits en els convenis i en la 
normativa reguladora d’aquestes subvencions. 
 
Aquest precepte, que és d’aplicació als consells comarcals per raó de l’epígraf 
segon de la disposició final primera de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, constitueix legislació bàsica de l’Estat a l’empara de l’article 
149.1.13a, 14a i 18a -epígraf primer de la disposició final primera-. 
 
La disposició final primera, epígraf 2, preveu que les disposicions restants 
contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, també 
són d’aplicació a les entitats que integren l’administració local. Conseqüentment, 
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quan les comunitats autònomes hagin assumit competències en matèria de règim 
local, la legislació estatal que no sigui bàsica serà d’aplicació a l’administració local 
en absència de norma autonòmica.  

 
3. L’article 160 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual s’aprova la 

modificació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de 
Catalunya la competència exclusiva en matèria de règim local, sens perjudici de la 
competència exclusiva de l’Estat sobre les bases del regim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, recollida a l’article 
149.1.18a de la Constitució. 

 
La Generalitat de Catalunya exercità la titularitat sobre la matèria amb el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, que no determina cap fórmula com a instrument per canalitzar les 
subvencions, la qual cosa fa aplicable sense més la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
El legislador estatal ha optat pels convenis com a instrument per canalitzar les 
subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de les 
administracions locals (article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, que no constitueix legislació bàsica de l’Estat). 
 

4. Els articles 26 i 27 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i 
despeses de l’exercici de 2013. 
 

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO a Ple acordi: 
 
1. Atorgar una subvenció màxima, amb caràcter nominatiu, de dos mil vuit-cents 

cinquanta euros amb noranta-un cèntims (2.850,91 €) a la Fundació Privada Don 
Caballo, que s’ha de justificar abans del 15 de gener de 2014, mitjançant la 
presentació de la documentació següent: 
 

1. Memòria justificativa de les activitats dutes a terme durant l’any 2013, d’acord 
amb les instruccions que doni el CONSELL COMARCAL, que ha d’incloure 
com a mínim les dades següents: 

 
a) Usuaris que han fet ús del servei de transport ofert per APINDEP durant 

l’exercici 2013 
b) Certificació justificativa de les despeses  

 
2. Certificat de no haver rebut ingressos per al projecte que no superin el 100% 

del cost. 
3. Certificat de no haver justificat les despeses relaciones a cap altre subvenció. 
4. Certificat de que la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la 

documentació presentada justifica plenament aquesta correcta execució, 



163 

acreditant-se formalment que l’interessat ha establert totes les seves 
obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada. 

 
2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni regulador de la subvenció que 

s’atorga a la Fundació Privada Don Caballo d’acord amb el redactat 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, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I, de l’altra, el senyor Alejandro de Llanza Herrera, president del patronat de la Fundació 
Privada Don Caballo. 

 
INTERVENEN 

 
El senyor Ignasi Valls i Vilaró en virtut del que disposa l’article 16 del Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre. 
 
El senyor Alejandro de Llanza Herrera, com a president del patronat de la Fundació Privada 
Don Caballo, domiciliada a Vilanova del Vallès, camí de Vilassar, s/n, Can Rabassa. 
Constituïda mitjançant escriptura autoritzada pel notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, 
senyor José Luis Criado Barragan, el 22 de desembre de 2003, amb el número 2.351 del 
seu protocol. Inscrita al Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el 
número 1.978. 
 
El senyor Alejandro de Llanza Herrera va ser designat com a president, per acord del 
Patronat de la Fundació, de 20 de desembre de 2007, pel termini de quatre anys. 
 
El secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental per raó del càrrec i per 
donar fe de l’acte. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 

 
MANIFESTEN 

 
I. Que la Fundació Privada Dona Caballo, és una fundació ubicada a Vilanova del Vallès, 

que té com a finalitats, d’acord amb l’article 2 dels seus estatuts, les següents: 
 
1. Afavorir la rehabilitació de persones amb qualsevol tipus o classe de 

discapacitats, mitjançant activitats terapèutiques realitzades amb cavalls. 
2. Investigar temes relacionats amb el món de l’equitació terapèutica i de la 

hipoteràpia, per a la promoció i difusió de les mateixes, principalment a 
Catalunya. 

3. Promocionar i afavorir a Catalunya l’ensenyament, instrucció i formació de totes 
les disciplines i teràpies per a discapacitats o minusvalies relacionades amb el 
món del cavall, tant a nivell d’adults com d’adolescents i nens. 

4. Establir relacions amb institucions i organismes per fomentar i estudiar les 
activitats dels paràgrafs anteriors. 

5. Investigar i revaloritzar la influència del cavall i activitats derivades en les 
persones discapacitades. 

6. Promoure la integració positiva de les persones discapacitades en la societat i la 
família a través de l’equitació terapèutica i de la hipoteràpia. 

 
II. Que la Fundació Privada Don Caballo disposa d’un centre de dia que ofereix un servei 

diürn d’atenció personalitzada per a persones discapacitades, de dilluns a divendres. 
 
Els objectius del centre de dia són els següents: 
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1. Afavorir el manteniment de l’autonomia personal de les persones disminuïdes 
2. Realitzar una atenció individualitzada 
3. Donar suport a les famílies de les persones disminuïdes 
4. Portar a terme activitats d’integració, acollida i convivència 
5. Realitzar programes i activitats per fomentar les relacions interpersonals 
 
Les activitats del centre de dia són les següents: 
 
a) Contacte amb animals de granja i jardineria 
b) Activitats a l’aire lliure 
c) Activitats d’aula 
 

III. Que la Fundació Privada Don Caballo compta amb un servei de transport adaptat que 
garanteix l’assistència i participació de les persones al centre de dia. 
 

IV. Que per l’any 2013 són dos les persones residents a municipis de menys de 50.000 
habitants de la comarca del Vallès Oriental que fan ús d’aquest servei. 
 

V. Que és voluntat del Consell Comarcal donar suport a les activitats pròpies de la 
Fundació Privada Don Caballo i facilitar l’accés a les persones de la comarca de 
municipis de menys de 50.000 habitants que fan ús del servei de transport adaptat de 
la Fundació. 
 

VI. Que la despesa objecte d’aquest conveni s’imputa a la partida número 231.05.480.20, 
del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2013. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, ambdues parts expressen la seva voluntat de 
formalitzar aquest conveni que subjecten als següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
1. L’objecte d’aquest conveni és la formalització de l’atorgament d’una subvenció per part 

del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, a la 
Fundació Privada Don Caballo, en endavant la FUNDACIÓ. 

 
2. La distribució d’aquesta subvenció es farà en funció del nombre de persones residents 

a municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Vallès Oriental que fan 
ús del servei de transport adaptat que presta la FUNDACIÓ durant l’any 2013. 

 
Concretament, per l’any 2013 la previsió de persones que fan ús de l’esmentat servei 
i l’import de la subvenció que s’atorga s’ha de distribuir de la manera següent: 

 

Ruta Persona 
Municipi de 
residència 

Data d'inici de 
l'ús del transport 
any 2013 

Subvenció màxima any 
2013 

Única DCP Montmeló 01/01/2013      1.568,00 €  

Única FMQ La Roca del Vallès 01/03/2013      1.282,91 €  

 
3. Nogensmenys, si durant l’exercici 2013 alguna de les persones que es relacionen en el 

quadre anterior passa a ser baixa definitiva d’aquest servei, la FUNDACIÓ haurà 
d’informar el CONSELL COMARCAL,  indicant el motiu i la data de la baixa definitiva. 
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En aquest cas, el CONSELL COMARCAL abonarà l’import proporcional al temps d’ús 
del servei de transport adaptat per part de la persona que s’ha donat de baixa del 
servei.  

 
4. En cas que aquesta baixa definitiva es cobreixi amb un nou usuari del servei de 

transport adaptat, la FUNDACIÓ haurà de presentar al CONSELL COMARCAL la 
documentació on constin les dades següents: 
Nom de la ruta 
Noms i cognoms de la persona 
Municipi de residència 
Grau de discapacitat 
Reconeixement o no de la mobilitat reduïda 
Ús o no de cadira de rodes 
Reconeixement o no del barem de tercera persona 
Existència o no de discapacitats associades  
Data d’inici de ‘ús del transport 

 
En tot cas el resultat total de l’import assignat entre la persona que va causar baixa i la 
de la nova incorporació no podrá superar la quantitat máxima de 1.568 € en el cas de 
baixa del primer usuari i de 1.282,91 € en el cas de baixa del segon usuari.  

 
Segon. Import i condicions de pagament 
 
1. L’import màxim d’aquesta subvenció és de dos mil vuit-cents cinquanta euros amb 

noranta-un cèntims (2.850,91 €). 
 

2. El CONSELL COMARCAL abonarà a la bestreta a la FUNDACIÓ l’import de mil quatre-
cents vint-i-cinc euros amb quaranta-cinc cèntims (1.425,45 €), corresponents al 50% 
de l’import esmentat al paràgraf precedent, al número de compte designat per la 
FUNDACIÓ, abans del 31 de juliol de 2013, sempre que la Tresoreria del CONSELL 
COMARCAL ho permeti. 

 
El pagament de la resta de la subvenció, que ascendeix a l’import de mil quatre-cents 
vint-i-cinc euros amb quaranta-sis cèntims (1.425,46 €), es farà un cop presentada la 
justificació d’haver realitzat el transport de les persones esmentades al pacte primer.  

 
3. Nogensmenys, la FUNDACIÓ haurà de reintegrar la quantitat percebuda en virtut 

d’aquest conveni en el cas que no presenti la documentació justificativa esmentada al 
pacte següent. 

 
Tercer. Justificació 

 
La FUNDACIÓ ha de presentar, abans del 15 de gener de 2014, la documentació següent. 

 
1. Memòria justificativa de les activitats dutes a terme durant l’any 2013, d’acord amb les 

instruccions que doni el CONSELL COMARCAL, que ha d’incloure com a mínim les 
dades següents: 

 
a) Usuaris que han fet ús del servei de transport ofert per APINDEP durant l’exercici 

2013 
b) Certificació justificativa de les despeses  

 
2. Certificat de no haver rebut ingressos per al projecte que no superin el 100% del cost. 
3. Certificat de no haver justificat les despeses relaciones a cap altre subvenció. 
4. Certificat de que la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació 

presentada justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment 
que l’interessat ha establert totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a 
l’execució realitzada. 

 
Quart. Durada 
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Aquest conveni entra en vigor en la data de l’encapçalament i estén els seus efectes des 
de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 
Cinquè. Causes d’extinció 
 
Aquest conveni s’extingeix per les causes següents: 
 
a) Pel cessament de l’activitat per part de la FUNDACIÓ. 
b) Pel compliment del termini de vigència del conveni. 
c) Per resolució mitjançant denúncia amb tres mesos d’antelació de qualsevulla de les 

parts. 
 
Sisè. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per tal de resoldre les 
incidències que puguin derivar-se d’aquest conveni. 
 
I, convenint ambdues parts la formalització d’aquest conveni, el signen i ratifiquen en 
senyal de conformitat en dos exemplars i a un sol efecte, de la qual cosa el secretari 
sotasignat dóna fe.” 

 
3. Autoritzar, disposar i obligar una despesa màxima de dos mil vuit-cents cinquanta 

euros amb noranta-un cèntims (2.850,91 €) amb càrrec a la partida 231.05.480.20 
del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2013 del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental  
 

4. Ordenar el pagament de mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb quaranta-cinc 
cèntims (1.425,45 €) corresponents al 50% de l’import total de la subvenció. 

 

5. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Don Caballo.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 22 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
El senyor Ignasi Valls i Vilaró explica que pels consellers que no siguin de la Comissió 
Informativa, per l’expressió que estem parlant com si donéssim una subvenció, 
recordar que això són entitats socials que ens fan el transport adaptat, que tenen 
vehicles propis i, en lloc de fer el que fem habitualment, que és contractar autobusos, 
es convenia amb aquestes entitats que van a buscar els usuaris amb els vehicles 
propis. Tot i que sembla que l’expressió és que és una subvenció, no és tal subvenció 
sinó que és això. 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
35. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 336/2013, de 13 de maig; 337/2013, de 13 de maig; 408/2013, de 31 de maig, 
416/2013, de 3 de juny; 485/2013, de 28 de juny i 488/2013, d’1 de juliol, d’atorgament 
d’ajuts en concepte d’incentius 

- 397/2013, de 29 de maig, d’aprovació d'un contracte de serveis  
- 425/2013, de 7 de juny; 426/2013, de 7 de juny; 427/2013, de 7 de juny; 428/2013, de 7 

de juny; 434/2013, d’11 de juny; 447/2013, de 17 de juny; 473/2013, de 21 de juny; 
475/2013, de 25 de juny i 493/2013, d’1 de juliol, d’aprovació de la signatura de 
diversos convenis  

- 459/2013, de 19 de juny, d’autorització i disposició d’una despesa 
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El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència 
següents: 
 

- 336/2013, de 13 de maig; 337/2013, de 13 de maig; 408/2013, de 31 de maig, 416/2013, 
de 3 de juny; 485/2013, de 28 de juny i 488/2013, d’1 de juliol, d’atorgament d’ajuts en 
concepte d’incentius 

- 397/2013, de 29 de maig, d’aprovació d'un contracte de serveis  
- 425/2013, de 7 de juny; 426/2013, de 7 de juny; 427/2013, de 7 de juny; 428/2013, de 7 de 

juny; 434/2013, d’11 de juny; 447/2013, de 17 de juny; 473/2013, de 21 de juny; 475/2013, 
de 25 de juny i 493/2013, d’1 de juliol, d’aprovació de la signatura de diversos convenis  

- 459/2013, de 19 de juny, d’autorització i disposició d’una despesa 

 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 
 
36. Dictamen d'aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

delegació de tasques en la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions, en el marc del conveni de col·laboració entre el Consorci 
Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de 
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat el 27 de febrer de 
2013. 

 
Llegit el dictamen de l’Area de Societat del Coneixement, de 10 de juliol de 2013, que 
és el que següeix: 
 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les 

tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament 
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: 
optimitzar l’ús d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos  i compartir el 
coneixement sobre la seva implantació. 
 

2. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la 
contractació centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades), a aquests efectes, disposa d'un acord 
marc d'homologació de serveis de telecomunicacions amb els principals operadors 
del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de 
comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests serveis, agrupats en els 
següents LOTS: 
 
LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i 
LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 
 

3. El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen 
signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i 
condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis 
de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, 
conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb 
tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona 
que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, 
com econòmic. 
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4. El 20 de novembre de 2008, el Consell Comarcal del Vallès Occidental  i del Vallès 
Oriental i el Consorci LOCALRET varen signar un conveni de col·laboració l’objecte 
del qual és l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals portaran a 
terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a 
través de la contractació centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació 
realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents 
d'aquests, de les Comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.. En el 
marc d’aquesta contractació, es constituí una oficina tècnica de realització del 
projecte i posterior seguiment del mateix.  
 

5. El 17 d’abril de 2013, la Comissió de Govern va aprovar adherir-nos del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental al conveni de col·laboració subscrit el 27 de febrer de 
2013 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i 
tràfic de dades, tot assumint el compromís de compliment de les obligacions que 
se’n derivin. 
 

6. En la clàusula primera, apartat 1.2 del conveni de col·laboració entre el Consorci 
Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis 
de telecomunicació (veu, mòbil i dades) (en endavant el Conveni 
DIBA/LOCALRET) es preveu que “.... la Diputació de Barcelona podrà subscriure 
convenis de col·laboració amb aquells consells comarcals interessats en participar 
en l'objecte del present conveni en tasques de suport i de facilitar la gestió i la 
relació amb els ajuntaments”. 
 

7. En la clàusula tercera, apartat 3.2.b, del Conveni DIBA/LOCALRET es preveu que 
la Diputació de Barcelona “Es farà càrrec de les següents tasques, que podran ser 
realitzades conjuntament amb aquells Consells Comarcals amb els que ho 
convingui: 
 
a) Publicar  i difondre el conveni amb el Consorci Localret.  
b) Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris d’infraestructures i de 

serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal. 
c) Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions tècniques. 
d) Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors. 
e) Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis. 
f) Vetllar per la correcta execució del contracte. 
g) Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de telecomunicació 

contractats.” 

 
8. El Consell Comarcal del Vallès Oriental vol portar a terme les accions citades a la 

clàusula tercera, apartat 3.2b, del Conveni de col·laboració entre el Consorci 
Localret i La Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis 
de telecomunicació (veu, mòbil i dades). 
 

9. El 3 de juliol de 2013, el secretari accidental del Consell Comarcal, ha emès 
informe per a l’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni per establir les 
bases i condicions mitjançant les quals el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la 
Diputació de Barcelona portaran a terme tasques conjuntes per a la compra 
agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades). 

 
10. El 10 de juliol 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 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

disposa que les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per 
delegació i que les competències pròpies dels municipis, les províncies, les illes i 
altres entitats locals territorials únicament podran ser determinades per Llei.  

 
2. L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, pel qual es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació per acordar la transferència de funcions o activats a 
altres administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o 
encàrrecs de gestió realitzades per altres administracions, llevat que per llei 
s’imposin obligatòriament.  
 

3. L’article 137.1 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 la 
l'Administració de la Generalitat pot delegar o assignar l'exercici de competències 
pròpies als ens locals de Catalunya. 
 

4. L’article 137.2 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 estableix que la delegació o 
l'assignació és general. No obstant això, pot ésser específica per a un o diversos 
ens per motius de capacitat econòmica i de gestió, pel nombre d'habitants, per la 
naturalesa o les característiques del servei, o si hi concorren altres circumstàncies 
objectives que ho justifiquen. 
 

5. L’article 138.1 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 disposa que la delegació 
d'una competència comporta que l'ens local ha d'exercir les potestats inherents a 
aquesta competència sense que, no obstant això, se n'alteri la titularitat. Les 
delegacions s'efectuen a la instància territorial més idònia, d'acord amb els 
principis de més proximitat als ciutadans, participació i eficàcia en la prestació dels 
serveis, i atenent sempre els interessos propis dels ens locals. 
 
L'efectivitat de la delegació requereix que aquesta sigui acceptada per l'ens local.  
 

6. L’article 114.3 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 és necessari 
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació per adoptar acords sobre les matèries següents: 
 
e) la dispensa de serveis mínims i la transferència de funcions o activitats a altres 
administracions públiques, i també l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de 
gestió realitzats per altres administracions, llevat que aquestes siguin imposades 
obligatòriament per llei. 

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

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

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

 
8. 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. 
 

9. 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. 

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

aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la 
competència del Ple per adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual 
correspon al Ple exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis 
i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans 
comarcals. 

 
 
Per això,  
 

PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per establir les bases i condicions 

mitjançant les quals el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació de 
Barcelona portaran a terme tasques conjuntes per a la compra agregada dels 
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), en base al Conveni de 
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona, firmat el 27 de 
febrer de 2013, d’acord amb el redactat següent: 

“Entitats que intervenen: 
  
Diputació de Barcelona,  representada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns 

i Noves Tecnologies,  Il·lm. Sr. Carles Rossinyol  i Vidal, assistit pel Secretari delegat Sr.Albert Ortiz 
Villuendas  
 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, representat pel seu President, Il·lma. Sr. José Orive Vélez, 

assistit pel secretari del Consell Comarcal, Sr. Jordi Vendrell i Ros.    
 
Exposen 
 

 Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les tecnologies de 
la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament diferenciats, el corporatiu 
intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar l’ús d’aquestes, per tal de minimitzar 
els seus costos  i compartir el coneixement sobre la seva implantació. 

 

 El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats municipalistes, té 
atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació centralitzada i/o gestió de la 
prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades), a aquests efectes, disposa d'un 
acord marc d'homologació de serveis de telecomunicacions amb els principals operadors del 
mercat, aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar 
l’estalvi econòmic d'aquests serveis, agrupats en els següents LOTS: 

 
LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
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LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i 
LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 

 

 El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen signar un 
conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions mitjançant 
les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i 
dades), a través de la contractació centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació 
realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, 
de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió 
de procediments, com econòmic. 
 

 El 20 de novembre de 2008, el Consell Comarcal del Vallès Occidental  i del Vallès Oriental i el 
Consorci LOCALRET varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment 
de les bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis 
de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, conforme a 
l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens locals, i 
ens dependents d'aquests, de les Comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.. En el 
marc d’aquesta contractació, es constituí una oficina tècnica de realització del projecte i 
posterior seguiment del mateix.  
 

 Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental. en data 17 d’abril de 2013 s’ha adherit al Conveni 
de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades). 
 

 Que en la clàusula primera, apartat 1.2 del Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i 
la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, 
mòbil i dades) (en endavant el Conveni DIBA/LOCALRET) es preveu que “.... la Diputació de 
Barcelona podrà subscriure convenis de col·laboració amb aquells Consells Comarcals 
interessats en participar en l'objecte del present conveni en tasques de suport i de facilitar la 
gestió i la relació amb els ajuntaments”. 
 

 Que en la clàusula tercera, apartat  3.2.b, del Conveni DIBA/LOCALRET es preveu que la 
Diputació de Barcelona “Es farà càrrec de les següents tasques, que podran ser realitzades 
conjuntament amb aquells Consells Comarcals amb els que ho convingui: 

 
h) Publicar  i difondre el conveni amb el Consorci Localret.  
i) Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris d’infraestructures i 

de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal. 
j) Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions tècniques. 
k) Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors. 
l) Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis. 
m) Vetllar per la correcta execució del contracte. 
n) Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de telecomunicació 

contractats.” 
 

 Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental vol portar a terme les accions citades a la clàusula 
tercera, apartat 3.2b, del Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i La Diputació de 
Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades). 

 
 
Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració per ampliar, facilitar i 
oferir la gestió de la contractació centralitzada per a la compra dels serveis de telecomunicació (veu, 
mòbil i dades), dels municipis de la Comarca del Vallès Oriental, d’acord amb les següents; 
 
    Clàusules  
 
Primera.- Objecte 

 
El present Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona portaran a terme tasques conjuntes per a la 
compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), en base al Conveni de 
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona,  firmat el 27 de febrer del 2013. 
 
Segona.- Àmbit 

 
L’àmbit d’aplicació d’aquest conveni és el Consell Comarcal del Vallès Oriental  i  el  conjunt d’ens 
locals de la Comarca del Vallès Oriental que s’adhereixin al Conveni DIBA/LOCALRET. 
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Tercera.- Procediment i obligacions de les parts 

 
3.1.- Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

a. Publicar  i difondre el conveni.  
b. Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris d’infraestructures i 

de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal. 
c. Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions tècniques. 
d. Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors. 
e. Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis. 
f. Vetllar per la correcta execució del contracte. 
g. Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de telecomunicació 

contractats. 
h. Designarà les persones necessàries de la seva organització per tal que exerceixin les 

tasques d’interlocució tecnològica i administrativa entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i la Diputació de Barcelona. 

i. Adoptarà els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present conveni i de 
les conseqüències derivades. 

 
3.2.- Diputació de Barcelona 
 

a. Impulsarà els processos de la contractació centralitzada, coordinant les relacions amb els 
ens locals, realitzant les comunicacions i requeriments necessaris als ens interessats. 

b. Donarà suport a les tasques realitzades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental en els 
àmbits següents: 
I. Publicar  i difondre el conveni.  
II. Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris 

d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal. 
III. Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions 

tècniques. 
IV. Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors. 
V. Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis. 
VI. Vetllar per la correcta execució del contracte. 
VII. Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de telecomunicació 

contractats. 
c. Farà el seguiment d’incidències en l’àmbit administratiu en la relació entre les entitats 

destinatàries i els operadors, conjuntament amb el Consell Comarcal i el  Consorci Localret. 
d. Recollirà i centralitzarà les peticions de contractes de serveis que li presentin les entitats 

destinatàries.   
e. Designarà les persones necessàries de la seva organització per tal que exerceixin les 

tasques d’interlocució tecnològica i administrativa entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i la Diputació de Barcelona. 

f. Adoptarà els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present conveni i de 
les conseqüències derivades. 

 
3.3.- Comissió de Seguiment 
 

Es crearà una comissió de seguiment formada per les dues parts, que es reunirà dues 
vegades a l’any, amb l’objectiu de posar en comú i realitzar el seguiment de les tasques 
realitzades a l’empara del present conveni. 

 
Quarta.- Cost, finançament i gestió 

 
4.1.- Cost 
 
El cost total de la col·laboració segons la clàusula quarta, apartat 4.1 del Conveni DIBA/LOCALRET, 
el cost de l’actuació és el resultat d’aplicar un 5% a l’import de la despesa total prevista per al 
període de vigència inicial del contracte, calculada a partir dels preus unitaris d’adjudicació i les 
unitats estimades, el qual es repartirà segons la distribució indicada a continuació: 
  
 Per les tasques d’impuls i seguiment efectuades pel Consorci Localret, el  percentatge a aplicar 

serà el previst a la clàusula 4.1 del Conveni DIBA/LOCALRET. 
 
 Per les tasques de implantació, coordinació i seguiment, efectuades per la Diputació de 

Barcelona, en la implantació del conveni, el percentatge a aplicar serà del 1 %. 
 



173 

 Per les tasques assumides pel Consell Comarcal del Vallès Oriental en els termes que es 
preveu en la clàusula tercera , apartat 3.1, el percentatge a aplicar serà del 2 %, respecte els 
ens locals de la comarca. 

 
En cas de prorrogar-se el contracte entre LOCALRET i les respectives operadores prestadores dels 
serveis, les quantitats a percebre en aplicació del disposat a la clàusula 4.1 del Conveni 
DIBA/LOCALRET, seran les següents: 
 
 El Consorci Localret percebrà la quantitat resultant d’aplicar el  percentatge a la clàusula 4.1, 

darrer paràgraf, del Conveni DIBA/LOCALRET a l’import de la despesa prevista pel període de 
pròrroga 

 La Diputació de Barcelona pel mateix concepte, rebrà la quantitat que resulti d’aplicar el 0,75 % 
sobre despesa prevista pel període de pròrroga. 

 El Consell Comarcal, pel mateix concepte, rebrà la quantitat que resulti d’aplicar el  0,75 % 
sobre despesa prevista pel període de pròrroga i en relació els ens locals de la comarca. 

 
4.2.- Finançament 
 
El finançament del cost especificat en l’apartat anterior, segons la clàusula quarta, apartat 4.2 del 
Conveni DIBA/LOCALRET anirà a càrrec de l‘operador o operadors adjudicataris del contracte de 
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) en els termes que es fixaran en els plecs de 
clàusules administratives particulars de la contractació centralitzada. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental destinarà l’import resultant de l’apartat 4.1 a la realització de 
les accions relacionades en l’apartat 3.1.  
 
4.3.- Gestió  
L’operador atendrà el pagament del cost de col·laboració prèvia presentació de factures emeses per 
Localret, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, pels imports que 
respectivament els resulti a percebre, amb repercussió de la quota d'IVA que correspongui. 
 
Per tal de coordinar la gestió del cobrament de la part que correspon al Consell Comarcal i la 
Diputació, el Consell Comarcal del Vallès Oriental emetrà la seva factura a nom de l’operador, però 
l’enviarà a la Diputació perquè, conjuntament amb la de la pròpia Diputació, les presenti a l’operador, 
que haurà de fer-les efectives al compte bancari designat per aquesta. 
 
La Diputació de Barcelona, tan bon punt rebi l’ingrés de l’operador, transferirà immediatament 
l’import que correspongui al Consell Comarcal del Vallès Oriental al compte bancari que aquest hagi 
designat. 
 
Cinquena.- Vigència 

 
5.1.- La vigència d’aquest Conveni s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà efectiu fins el 
31 de desembre de 2017, o fins que es produeixi alguna de les causes previstes per a la seva 
extinció.  
 
5.2.- El Conveni podrà ser prorrogat per acord exprés de les parts. 
 
Sisena.- Extinció  

 
Són causes d’extinció del present conveni les previstes amb caràcter general a la normativa vigent, 
entre les quals: 
 
- La denúncia per incompliment de les obligacions del conveni per l’altra part. 
- L’acord exprés entre les parts 
- La finalització del corresponent contracte de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) amb 

les entitats destinatàries del procediment, incloses les seves pròrrogues.  
- La finalització, per qualsevol causa, del conveni existent entre la Diputació de Barcelona i el 

Consorci Localret per a l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals portaran a 
terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades). 

 
Setena.- Jurisdicció competent 

 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o interpretació i compliment d’aquest  
Conveni, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
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I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni, que s’estén 
per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc que tot seguit s’indiquen.” 

 
2. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.” 
 
El senyor Jordi Vendrell i Ros diu que, no obstant, en relació amb el conveni que havia 
dictaminat la Comissió Informativa, i amb posterioritat, obviament, la Diputació de 
Barcelona ens ha fet arribar un text que és diferent al que està dictaminat, i en relació 
amb el punt 4.3 del conveni, quan es refereix al concepte “gestió” han substituït 
l’adjectiu demostratiu “aquesta” per l’expressió “dessignats per la Diputació de 
Barcelona i pel Consell Comarcal del Vallès Oriental”. És un canvi lingüistic, de totes  
maneres convé esmentar-ho perquè els textos serien diferents. 
 
El text aprovat pel Ple en aquest punt explicat pel senyor Jordi Vendrell i Ros és el 
següent: 
 
“ 

4.3.- Gestió  
L’operador atendrà el pagament del cost de col·laboració prèvia presentació de factures emeses per 
Localret, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, pels imports que 
respectivament els resulti a percebre, amb repercussió de la quota d'IVA que correspongui. 
 
Per tal de coordinar la gestió del cobrament de la part que correspon al Consell Comarcal i la 
Diputació, el Consell Comarcal del Vallès Oriental emetrà la seva factura a nom de l’operador, però 
l’enviarà a la Diputació perquè, conjuntament amb la de la pròpia Diputació, les presenti a l’operador, 
que haurà de fer-les efectives els comptes bancaris designats per la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

” 
 
El senyor José Orive Vélez comenta que hi ha 34 ajuntaments de la comarca 
interessats en participar en aquest conveni de la compra agregada en el tema Localret. 
Ja sabeu que abans es va fer només amb la comarca, i que ara es fa amb la província 
i que, en principi, pot ser que la oferta sigui millor, i si no m’equivoco, quan es va fer a 
nivell comarcal hi havia menys ajuntaments que els que ara en aquests moments 
estan interessats. Per tant, crec que pot sortir una bona oferta. 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 22 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
ÀREA DE TURISME 
 
37. Donar compte del Decret de Presidència 87/2013, de 19 de juny, d’aprovació 

del contingut i la signatura d’un conveni. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Presidència 
87/2013, de 19 de juny, d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni 
 
 
38. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 318/2013, de 3 de maig i 322/2013, de 7 de maig, de cessió  
- 368/2013, de 22 de maig i 487/2013, d’1 de juliol, d’aprovació d'un contracte  

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

- 318/2013, de 3 de maig i 322/2013, de 7 de maig, de cessió  
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- 368/2013, de 22 de maig i 487/2013, d’1 de juliol, d’aprovació d'un contracte  

 
 
39. Precs i preguntes. 
 
No se’n fa cap. 
 
El senyor José Orive Vélez dessitja als assistents unes bones vacances i els convida a 
participar a la festa major de Canovelles. 
 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i vint-i-cinc 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 
 


