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ACTA DEL PLE 

 

 
 

Identificació de la sessió: 
 
Núm.:  7/2014 
Caràcter: Ordinari 
Data:  1 d’octubre de 2014 
Inici:   19:03 h 
Final:  19:30 h 
Lloc:  Seu del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
José Orive Vélez, president 
Joaquím Brustenga i Etxauri, portaveu del Grup Comarcal de Convergència i 
Unió 
Meritxell Budó i Pla 
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 
Joaquim Ferriol i Tarafa, portaveu del Grup Comarcal d’Esquerra Republicana 
– Acord Municipal 
Rosa M. Isidro Ortega 
Oriol López i Mayolas 
Pilar Losada López 
Jordi Manils i Tavío, portaveu del Grup Comarcal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida 
Ignasi Martínez i Murciano 
Joan Mora i Alsina 
Joan Moreno i León 
José Maria Moya i Losilla 
Pau Olóndriz de Moragas 
Martí Pujol i Casals, vicepresident quart 
Arnau Ramírez i Carner 
Antonio Rísquez Caballero 
Pere Rodríguez i Rodríguez, portaveu del Grup Comarcal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal  
Vicenç Sánchez i Soler 
Ignasi Simón i Ortoll 
Joan Vila i Matabacas 
Manel Vila i Valls, vicepresident segon 
Jordi Xena i Ibàñez 
 
També hi assisteixen: 
 
Ignasi Valls i Vilaró, gerent 
Francesc Aragón Sánchez, interventor 
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Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Susana Calvo i Casadesús, vicepresidenta cinquena i portaveu del Grup 
Comarcal del Partit Popular  
Francisco Manuel León i Cuenca 
Antonio Moreno i Ureña 
Mariona Pons i Rodríguez 
José Santiago i Ariza 

 
El president proposa al Ple incorporar, per urgència, a l’ordre del dia de la sessió, la 
proposta següent: 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
I. Proposta d’acceptació del crèdit concedit per la Diputació de Barcelona, en el 

marc del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2014”.  
 
 
El Ple aprova la incorporació de la proposta d’urgència per assentiment dels 28 
membres assistents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
 
S’inicia la sessió a les dinou hores i tres minuts amb el següent ordre del dia:  
 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió de 23 de juliol de 2014. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

- 84/2014, de 16 de juliol; 85/2014, de 16 de juliol; 98/2014, de 27 d’agost; i 101/2014, de 3 de 
setembre, , de convocatòria a les sessions dels òrgans col·legiats 

- 96/2014, d’1 d’agost i 97/2014, d’1 d’agost, de presentació d’al·legacions 

 
3. Dictamen de ratificació del Decret de Presidència 100/2014, de 3 de setembre, de 

presentació d’al·legacions al Pla director de mobilitat 2013-2018. 
 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
4. Donar compte del Decret de Presidència 93/2014, de 30 de juliol, d’atorgament 

d’una subvenció i del seu corresponent conveni. 
 
 
ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
5. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 580/2014, de 14 de juliol, de reconeixement extrajudicial d’unes obligacions 
- 593/2014, de 21 de juliol; 594/2014, de 21 de juliol; 603/2014, de 23 de juliol; 604/2014, de 23 de 

juliol de 2014 i 605/2014, de 23 de juliol de 2014, d’aprovació de convenis 
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- 632/2014, de 29 de juliol; 633/2014, de 29 de juliol; 634/2014, de 29 de juliol; 635/2014, de 29 de 
juliol; 636/2014, de 29 de juliol; 637/2014, de 29 de juliol; 638/2014, de 29 de juliol; 639/2014, de 
29 de juliol; 640/2014, de 29 de juliol; 641/2014, de 29 de juliol; 642/2014, de 29 de juliol; 
643/2014, de 29 de juliol; 644/2014, de 29 de juliol; 645/2014, de 29 de juliol; 646/2014, de 29 de 
juliol; 647/2014, de 29 de juliol; 648/2014, de 29 de juliol; 649/2014, de 29 de juliol; 650/2014, de 
29 de juliol; 651/2014, de 29 de juliol; 652/2014, de 29 de juliol; 653/2014, de 29 de juliol; 
654/2014, de 29 de juliol; 655/2014, de 29 de juliol; 656/2014, de 29 de juliol; 657/2014, de 29 de 
juliol; 658/2014, de 29 de juliol; 659/2014, de 29 de juliol; 660/2014, de 29 de juliol; 661/2014, de 
29 de juliol; 662/2014, de 29 de juliol; 663/2014, de 29 de juliol; 664/2014, de 29 de juliol; 
665/2014, de 29 de juliol; 666/2014, de 29 de juliol; 667/2014, de 29 de juliol; 668/2014, de 29 de 
juliol; 669/2014, de 29 de juliol, 670/2014, de 29 de juliol; 671/2014, de 29 de juliol; 672/2014, de 
29 de juliol; 673/2014, de 29 de juliol; 674/2014, de 29 de juliol; 675/2014, de 29 de juliol; 
676/2014, de 29 de juliol; 677/2014, de 29 de juliol; 678/2014, de 29 de juliol; 679/2014, de 29 de 
juliol; 680/2014, de 29 de juliol; 681/2014, de 29 de juliol; 682/2014, de 29 de juliol; 683/2014, de 
29 de juliol; 684/2014, de 29 de juliol; 685/2014, de 29 de juliol; 686/2014, de 29 de juliol; 
687/2014, de 29 de juliol; 688/2014, de 29 de juliol; 689/2014, de 29 de juliol; 690/2014, de 29 de 
juliol; 691/2014, de 29 de juliol; 692/2014, de 29 de juliol; 693/2014, de 29 de juliol; 694/2014, de 
29 de juliol; 695/2014, de 29 de juliol; 696/2014, de 29 de juliol; 697/2014, de 29 de juliol; 
698/2014, de 29 de juliol; 699/2014, de 29 de juliol; 700/2014, de 29 de juliol; 701/2014, de 29 de 
juliol; 702/2014, de 29 de juliol; 703/2014, de 29 de juliol; 704/2014, de 29 de juliol; 705/2014, de 
29 de juliol; 706/2014, de 29 de juliol; 707/2014, de 29 de juliol; 708/2014, de 29 de juliol; 
709/2014, de 29 de juliol; 710/2014, de 29 de juliol; 711/2014, de 29 de juliol; 712/2014, de 29 de 
juliol; i 752/2014, de 3 de setembre; d’aprovació d’expedients de contractació derivada de l’Acord 
marc del servei de transport escolar 
 

- 731/2014, d’1 d'agost; 732/2014, d’1 d'agost; 733/2014, d’1 d'agost; 734/2014, d’1 d'agost; 
735/2014, d’1 d'agost; 736/2014, d’1 d'agost; 739/2014, d’1 d'agost; 740/2014, d’1 d'agost; 
741/2014, d’1 d'agost; 742/2014, d’1 d'agost; 753/2014, de 3 de setembre, i 754/2014, de 3 de 
setembre, de declarar desert el procediment de contractació derivada de l’Acord marc del servei 
de transport escolar 
 

- 763/2014, de 5 de setembre; 764/2014, de 5 de setembre; 765/2014, de 5 de setembre; 
766/2014, de 5 de setembre; 767/2014, de 5 de setembre; 768/2014, de 5 de setembre; 
769/2014, de 5 de setembre; 770/2014, de 5 de setembre; 771/2014, de 5 de setembre; 
772/2014, de 5 de setembre; 773/2014, de 5 de setembre; 774/2014, de 5 de setembre; 
775/2014, de 5 de setembre; 776/2014, de 5 de setembre; 777/2014, de 5 de setembre; 
778/2014, de 5 de setembre; 779/2014, de 5 de setembre; 780/2014, de 5 de setembre; 
781/2014, de 5 de setembre; 782/2014, de 5 de setembre; 783/2014, de 5 de setembre; 
784/2014, de 5 de setembre; 785/2014, de 5 de setembre; 786/2014, de 5 de setembre; 
787/2014, de 5 de setembre; 788/2014, de 5 de setembre; 789/2014, de 5 de setembre; 
790/2014, de 5 de setembre; 791/2014, de 5 de setembre; 792/2014, de 5 de setembre; 
793/2014, de 5 de setembre; 794/2014, de 5 de setembre; 795/2014, de 5 de setembre; 
796/2014, de 5 de setembre; 797/2014, de 5 de setembre; 798/2014, de 5 de setembre; 
799/2014, de 5 de setembre; 800/2014, de 5 de setembre; 801/2014, de 5 de setembre; 
802/2014, de 5 de setembre; 803/2014, de 5 de setembre; 804/2014, de 5 de setembre; 
805/2014, de 5 de setembre; 806/2014, de 5 de setembre; 807/2014, de 5 de setembre; 
808/2014, de 5 de setembre; 809/2014, de 5 de setembre; 810/2014, de 5 de setembre; 
811/2014, de 5 de setembre; 812/2014, de 5 de setembre; 813/2014, de 5 de setembre; 
814/2014, de 5 de setembre; 815/2014, de 5 de setembre; 816/2014, de 5 de setembre; 
817/2014, de 5 de setembre; 818/2014, de 5 de setembre; 819/2014, de 5 de setembre; 
820/2014, de 5 de setembre; 821/2014, de 5 de setembre; 822/2014, de 5 de setembre; 
823/2014, de 5 de setembre; 824/2014, de 5 de setembre; 825/2014, de 5 de setembre; 
827/2014, de 5 de setembre; 826/2014, de 5 de setembre; 828/2014, de 5 de setembre; 
829/2014, de 5 de setembre; 830/2014, de 5 de setembre; 831/2014, de 5 de setembre; 
832/2014, de 5 de setembre; 833/2014, de 5 de setembre; 834/2014, de 5 de setembre; 
835/2014, de 5 de setembre; 836/2014, de 5 de setembre; 837/2014, de 5 de setembre; 
838/2014, de 5 de setembre; 839/2014, de 5 de setembre; 845/2014, de 10 de setembre; i 
846/2014, de 10 de setembre, d’adjudicació del contracte derivat de l’Acord marc del servei de 
transport escolar 

 
 
ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS 
 
6. Donar compte del Decret de Gerència 730/2014, de 31 de juliol, de constitució d’un 

Comitè d’experts 
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ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
7. Donar compte del Decret de Presidència 89/2014, de 22 de juliol, d’aprovació del 

contingut i la signatura d’un conveni. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
8. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

- 86/2014, de 21 de juliol; 87/2014, de 21 de juliol; i 94//2014, de 30 de juliol, de reconeixement de 
triennis 

- 90/2014, de 28 de juliol, de tramesa d’informe 
- 95/2014, de 31 de juliol, de convocatòria de l’oferta pública d’ocupació 
- 99/2014, d’1 de setembre, d’aprovació provisional d’admissions i exclusions 

 
9. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 581/2014, de 14 de juliol; 589/2014, de 16 de juliol; 713/2014, de 29 de juliol; 738/2014, d’1 
d'agost; 750/2014, d’1 de setembre; i 840/2014, de 8 de setembre, d’aprovació de relacions de 
propostes de despesa 

- 599/2014, de 22 de juliol; 746/2014, de 5 d'agost; i 749/2014, d’1 de setembre, d’aprovació de 
relacions de factures 

- 586/2014, de 15 de juliol; 602/2014, de 22 de juliol i 607/2014, de 24 de juliol, de justificació i 
reposició de bestretes de caixa fixa 

- 588/2014, de 16 de juliol, d’autorització i pagament d’un curs 
- 590/2014, de 18 de juliol; 591/2014, de 18 de juliol; 714/2014, de 29 de juliol; 722/2014, de 30 de 

juliol; 726/2014, de 31 de juliol i 760/2014, de 5 de setembre, de modificació del pressupost  
- 598/2014, de 22 de juliol, d’atorgament d’una excedència voluntària 
- 606/2014, de 23 de juliol, de cessament d’un treballador 
- 608/2014, de 24 de juliol; 631/2014, de 28 de juliol; 728/2014, de 31 de juliol i 729/2014, de 31 de 

juliol, de contractació de personal 
- 609/2014, de 25 de juliol, de rescabalament de despeses 
- 613/2014, de 28 de juliol i 621/2014, de 28 de juliol, d’atorgament de gratificacions 
- 737/2014, d’1 d'agost i 843/2014, de 10 de setembre, de justificació econòmica 

- 744/2014, d’1 d'agost, d’autorització per a fer hores extres 

 
10. 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. (2n trimestre 2014) 
 

11. Donar compte de l’informe de la Intervenció general sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la liquidació de l’exercici 2013. 
 

12. Dictamen d’aprovació del compte general de l’any 2013. 
 
13. Dictamen d’aprovació d’unes bases per la provisió del lloc de treball de cap de 

l’Àrea de Persones i Valors. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESTUDIS 
 
14. Donar compte del Decret de Presidència 88/2014, de 22 de juliol, d’aprovació d’un 

acord. 
 
15. Donar compte del Decret de Gerència 725/2014, de 30 de juliol, d’aprovació d’una 

certificació d’obra. 
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16. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de l’addenda al conveni de 
col·laboració i d’encàrrec de gestió del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
2008-2012. 
 

17. Dictamen de modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de medi ambient i enginyeria amb l’Ajuntament de Martorelles. 

 
 
ÀREA DE PÒLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
18. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 723/2014, de 30 de juliol, d’atorgament d’un contracte 
- 727/2014, de 31 de juliol, d’aprovació d’un expedient de contractació 

 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
19. Donar compte del Decret de Presidència 83/2014, de 16 de juliol de modificació 

d’obertura d’una licitació. 
 

20. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
- 592/2014, de 17 de juliol, d’aprovació del padró 
- 612/2014, de 28 de juliol; 614/2014, de 28 de juliol;616/2014, de 28 de juliol; 617/2014, de 28 de 

juliol; 618/2014, de 28 de juliol; 619/2014, de 28 de juliol; 627/2014, de 28 de juliol; 628/2014, de 
28 de juliol; 743/2014, d’1 d'agost; 757/2014, de 4 de setembre; i 758/2014, de 4 de setembre, 
d’adjudicació de contractes 

- 620/2014, de 28 de juliol; 622/2014, de 28 de juliol; 623/2014, de 28 de juliol; i 624/2014, de 28 
de juliol, d’atorgament d’un contracte administratiu 

 
- De reactivació de SAD 

579/2014, de 14 de juliol, SAD 11/004/2012 
 

- De resolució de SAD 
584/2014, de 15 de juliol, SAD 18/032/2014; 585/2014, de 15 de juliol, SAD 14/022/2014; 
595/2014, de 21 de juliol, SAD 18/033/2014; 600/2014, de 22 de juliol, SAD 13/049/2014; 
601/2014, de 22 de juliol, SAD 13/046/2014; 610/2014, de 25 de juliol, SAD 29/037/2014; 
611/2014, de 28 de juliol, SAD 13/050/2014; 625/2014, de 28 de juliol, SAD 13/045/2014; 
630/2014, de 28 de juliol, SAD 07/017/2014; 715/2014, de 29 de juliol, SAD 29/038/2014; 
720/2014, de 30 de juliol, SAD 07/018/2014; i 721/2014, de 30 de juliol, SAD 18/034/2014 
 

- De revisió de SAD 
582/2014, de 15 de juliol, SAD 25/031/2013; 583/2014, de 15 de juliol, SAD 25/008/2012; 
587/2014, de 15 de juliol, SAD 10/013/2010; 596/2014, de 22 de juliol, SAD 29/032/2009; 
597/2014, de 22 de juliol, SAD 29/013/2011; 626/2014, de 28 de juliol, SAD 29/024/2008; 
629/2014, de 28 de juliol, SAD 18/025/2014; 716/2014, de 30 de juliol, SAD 29/036/2014; 
717/2014, de 30 de juliol, SAD 41/007/2013; 718/2014, de 30 de juliol, SAD 10/002/2010 

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

- 578/2014, d’11 de juliol; 615/2014, de 28 de juliol; 724/2014, de 30 de juliol; 747/2014, 
de 26 d'agost; 748/2014, de 28 d'agost; 755/2014, de 4 de setembre; 756/2014, de 4 de 
setembre; 759/2014, de 4 de setembre; 761/2014, de 5 de setembre; 762/2014, de 5 de 
setembre; 841/2014, de 9 de setembre; i 844/2014, de 10 de setembre, d’aprovació del 
contingut i la signatura de convenis 

 
 
ÀREA DE TURISME 
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22. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
- 719/2014, de 30 de juliol, de reconeixement extrajudicial d'una obligació 
- 751/2014, de 3 de setembre, d’aprovació d’un expedient de contractació 

 
23. Moció de suport a la consulta. 
 
 
24. Precs i preguntes. 
 
 
El president dóna la benvinguda als presents i, tot seguit, passa a l’ordre del dia de la 
sessió: 

 
 

1. Aprovar l’acta de la sessió de 23 de juliol de 2014. 
    
Vista l’acta de la sessió de 23 de juliol de 2014, s’aprova PER ASSENTIMENT 
UNÀNIME dels 28 membres assistents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
  
2. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

- 84/2014, de 16 de juliol; 85/2014, de 16 de juliol; 98/2014, de 27 d’agost; i 101/2014, de 3 de 
setembre, , de convocatòria a les sessions dels òrgans col·legiats 

- 96/2014, d’1 d’agost i 97/2014, d’1 d’agost, de presentació d’al·legacions 

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

- 84/2014, de 16 de juliol; 85/2014, de 16 de juliol; 98/2014, de 27 d’agost; i 101/2014, de 3 de 
setembre, , de convocatòria a les sessions dels òrgans col·legiats 

- 96/2014, d’1 d’agost i 97/2014, d’1 d’agost, de presentació d’al·legacions 

 
 
3. Dictamen de ratificació del Decret de Presidència 100/2014, de 3 de setembre, 

de presentació d’al·legacions al Pla director de mobilitat 2013-2018. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Ensenyament, de 24 de setembre de 2014, que és el que 
segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 3 de setembre de 2014, la Presidència del Consell Comarcal va dictar el Decret 

número 100/2014 següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
El 28 d’agost de 2014, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“El 20 de juny de 2013  es va publicar en el DOGC l’aprovació inicial del Pla Director de Mobilitat de la regió 
metropolitana de Barcelona per al període 2013-2018 (en endavant, PDM) i el corresponent informe de 
sostenibilitat ambiental, elaborats per l’Autoritat del Transport Metropolità. 
 
L’objecte del PDM, segons indica el propi document, és planificar la mobilitat de la regió metropolitana de 
Barcelona tenint present tots els modes de transport, el passatge i les mercaderies. El PDM vol fomentar els 
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desplaçaments dels modes no motoritzats, d’acord amb els principis i objectius emanats dels articles 2 i 3 de la 
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i desenvolupar en el territori el que determinen les Directrius Nacionals 
de Mobilitat (art. 7.1 de la Llei).  
 
El PDM assumeix les propostes bàsiques del Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya, el Pla Director 
d’Infraestructures de la regió metropolitana de Barcelona, el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya i el Pla 
Estratègic de la Bicicleta a Catalunya, per la qual cosa no planteja noves infraestructures viàries ni ferroviàries en 
l’àmbit de la regió metropolitana de Barcelona, sinó que proposa mesures d’optimització del seu ús i millora de la 
seva rendibilitat ambiental i social.  
 
Un cop vist el PDM aprovat inicialment, es proposa comparèixer en el tràmit d’informació pública per formular-hi 
les al·legacions que segueixen. 
 
1. Concreció de les mesures i actuacions del PDM 
 
El PDM aborda la mobilitat des d’un enfocament ampli que integra aspectes de seguretat, energètics, ambientals i 
d’accessibilitat, entre d’altres. En aquest sentit, formula propostes i objectius plausibles. 
 
Però més enllà de les grans línies estratègiques que defineix, les mesures i actuacions plantejades són de 
caràcter molt general, poc concretes i poc ambicioses, i estan mancades de terminis d’implantació dins del 
període de vigència del PDM. 
 
Així doncs, per tal d’assegurar la implantació efectiva de les accions necessàries i en definitiva la consecució del 
objectius fixats, es considera necessari aprofundir en la concreció de les mesures i actuacions plantejades pel 
PDM. 
 
2. Construcció d’aparcaments dissuasius d’intercanvi 
 
Una part important de la població del Vallès Oriental està dispersa en àrees allunyades de les estacions de 
ferrocarril i de les línies principals d’autobusos, per la qual cosa l’establiment d’aparcaments dissuasius 
d’intercanvi és un factor clau per fomentar l’ús del transport públic, juntament amb la millora de les seves 
prestacions. 
 
Aquests aparcaments han de ser accessibles, dimensionats adequadament, dotats de serveis i ben integrats en el 
seu entorn. 
 
Per això, cal determinar i concretar les mesures necessàries per garantir que totes les estacions de rodalies i així 
com les principals d’autobusos d’alta capacitat disposin d’aparcaments que compleixin tots aquests requisits. 
 
3. Línia R3 de Rodalies 
 
La falta de competitivitat i aprofitament de la línia R3 de Rodalies és ben palesa, de la mateixa manera que és ben 
reconegut que el desdoblament d’aquesta línia milloraria aquesta situació. 
 
No obstant això, segurament es podria millorar considerablement el servei d’aquesta línia amb mesures més 
eficients i viables en el període 2013-2018 del PDM. 
 
En aquest sentit, es considera necessari explorar amb profunditat les possibilitats de millora de la freqüència, 
temps de recorregut i capacitat comercial mitjançant mesures puntuals d’infraestructura, tecnològiques i 
d’organització del servei. Aquestes millores s’haurien d’identificar i implantar a curt termini, sense que això hagi 
d’anar en detriment del futur desdoblament de la línia. 
 
4. Bus exprés de la Riera de Caldes 
 
El corredor de la riera de Caldes està servit en sentit nord-sud únicament per la carretera C-59 i registra la gran 
majoria de desplaçaments amb vehicle privat.  
 
No obstant això, és un corredor amb una demanda elevada de transport públic, tal com ho demostren el 1.697.937 
de validacions registrades durant el 2011 en les 156 expedicions diàries d’autobús que enllacen amb Barcelona 
per la C-17 o per la C-33, segons recull el PDM. 
 
Històricament s’ha valorat l’establiment d’un tramvia entre Caldes de Montbui, Palau-Solità i Plegamans, Mollet del 
Vallès, Santa Perpètua de la Mogoda i la Llagosta i també la possibilitat de construir una plataforma reservada per 
a autobús. De fet, l’escassa concreció dels objectius del PDM pot donar peu a pensar que aquestes actuacions 
estan subsumides en algun dels seus objectius. 
 
Tanmateix, tant el tramvia com la plataforma segregada són ara mateix alternatives poc viables perquè 
requereixen una inversió important. 
 
En canvi, l’entrada en servei de la nova línia de bus exprés e9 entre Barcelona i Caldes de Montbui és una mesura 
més viable, amb una millor relació cost-efectivitat, i que milloria la competitivitat del transport públic en autobús. 
 
En aquesta línia, cal definir i concretar mesures per assegurar que aquest servei d’altes prestacions garanteixi la 
velocitat comercial, les freqüències de pas, l’accessibilitat, la connectivitat i el confort necessaris perquè 
esdevingui tan útil i competitivu com sigui possible. 
 



8 

5. Bus exprés de la vall del Tenes 
 
La situació d’aquest corredor és anàloga a la del de la riera de Caldes, però amb la singularitat que en aquest eix 
la línia e7 del bus exprés ja està implantada des del juliol de 2010 i integrada a la xarxa exprés.cat des del 
setembre de 2013.  
 
L’experiència del bus exprés de la vall del Tenes posa de manifest el potencial subjacent del transport públic en 
àrees que no disposen d’un servei suficient, fins i tot encara que el poblament sigui majoritàriament dispers. 
Segons les dades del PDM, en l’eix de la vall del Tenes es registren 432.205 validacions anuals en les 46 
expedicions diàries que hi circulen, i des de la seva entrada en servei és la línia que està experimentant un major 
creixement. 
 
Per tant, cal seguir apostant decididament per aquest model d’èxit, millorant el servei del bus exprés amb més 
expedicions i horaris més pautats, i millorant també la connectivitat amb la xarxa de transport públic capil·lar. 
 
6. Millora de l’oferta de la xarxa de Rodalies 
 
El Vallès Oriental està servit ferroviàriament per les línies R2 i R3, i des del juny del 2011 també per la línia 
transversal R8, llargament reivindicada des del territori.  
 
Aquestes línies tenen un paper principal en la mobilitat en transport públic d’una part important de la població, 
gràcies a la capacitat del transport ferroviari. Es tracta de línies que tenen un elevat potencial d’utilització i 
eficiència i que per aquest motiu cal optimitzar i aprofitar tan com sigui possible. 
 
Per tot això, el PDM hauria de fixar mesures més ambicioses per millorar la velocitat comercial, la freqüència de 
pas i la comoditat d’ús a tota la xarxa de rodalies. 
 
7. Connexió de les línies R2 (Girona) i R3 (Vic) de Rodalies 
 
L’establiment d’una xarxa ben connectada de transport públic és clau per donar resposta a la demanda de 
mobilitat més enllà dels desplaçaments efectuats dins d’un mateix eix. En aquest sentit, la interconnexió de les 
línies R2 i R3 de Rodalies permetria unir desplaçaments amb origen o destí en els eixos del Congost i de la 
Tordera, respectivament, així com optimitzar mitjançant un funcionament combinat el servei de les dues línies en 
el tram que discorren pel mateix eix. 
 
En aquest sentit, es considera necessari determinar les mesures més adequades per tal de garantir directament o 
indirectament la connexió entre les línies R2 i R3 de Rodalies. 
 
8. Coordinació del transport urbà i interurbà 
 
El PDM assenyala com una bona pràctica la unificació de parades d’autobús de les línies urbanes i interurbanes 
que estan duent a terme des de l’any 2013 els ajuntaments de Granollers, Les Franqueses, La Roca i Canovelles.  
 
Com sigui que la xarxa de transport públic ha de garantir una bona capil·laritat per assegurar la cobertura fins a la 
població dispersa, és imprescindible que el PDM aprofundeixi en l’establiment de mesures i instruments adreçats 
a millorar la connexió i coordinació amb tots els serveis d’aportació a les línies principals. 
 
Així mateix, el PDM hauria d’establir les solucions per oferir una millor oferta a nuclis de població petits i mitjans i 
al mateix temps millorar la viabilitat dels serveis existents, tenint en compte que l’extensió territorial de línies 
existents pot suposar un factor d’oportunitat. 
 
9. Optimització modal complementària 
 
En alguns casos la xarxa de transport públic té duplicitats entre els diferents modes de transport públic, sobretot 
en els eixos on conflueixen tren i autobús o amb el transport urbà. 
 
Per tal de prevenir aquestes situacions ineficients, el PDM ha de proporcionar els instruments necessaris per 
assegurar una coordinació integral de tots els serveis de transport públic, optimitzant les redundàncies i assolint 
així una millora dels serveis abans d’abordar inversions addicionals. 
 
10. Transport de mercaderies 
 
El PDM constata que el 96% de les mercaderies que es mouen a la regió metropolitana de Barcelona ho fan per 
carretera, i que és necessari accelerar el canvi modal cap al transport de mercaderies en ferrocarril. 
 
Per aquest motiu, el PDM ha de formular propostes més concretes en aquest sentit, per poder connectar les 
terminals logístiques amb el ferrocarril de forma alternativa al transport per carretera i millorar la ineficiència del 
sistema logístic actual. 
 
11. Mobilitat transversal 
 
L’espectacular augment de la mobilitat induït per la construcció de l’autopista Granollers-Mataró va posar de 
manifest l’important potencial de mobilitat transversal dins de la regió metropolitana de Barcelona.  
 
De fet, durant els darrers anys s’ha registrat una dispersió de la població i dels llocs de treball, i un desplaçament 
de fluxos de mobilitat des del centre cap a la perifèria de la regió metropolitana. 
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Per això, el PDM ha de concretar una resposta més àmplia a aquestes tendències, millorant la implantació i 
organització dels serveis de transport públic transversals. 
 
12. Polígons industrials 
 
El Vallès Oriental és una comarca amb una forta activitat econòmica i amb un gran nombre de polígons industrials, 
que generalment s’han implantat sense tenir en compte l’accessibilitat amb transport públic. Això fa que la majoria 
de polígons industrials no tingui estacions del transport públic properes i acaba determinant una gran dependència 
de la mobilitat amb vehicle privat, que molt sovint  és l’únic mode de transport amb el qual s’hi pot accedir. 
 
A més, la mobilitat laboral en vehicle privat associada als polígons industrials és especialment crítica per la 
distribució horària que té, concentrada precisament en les franges horàries de més congestió de la xarxa viària. 
 
Tanmateix, al Vallès Oriental hi ha una experiència d’èxit amb la implantació l’any 2005 d'un servei de transport 
públic que connectava els polígons industrials de Parets, Montmeló i Montornès, on hi havia ubicats uns 17.000 
llocs de treball. 
 
D’acord amb tot això, el PDM hauria d’establir més mesures de mobilitat específiques associades als polígons 
industrials. 
 
13. Bus Nocturn C-17 
 
Els Ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, les Franqueses del Vallès, la Garriga i Tagamanent 
tenen implantat el servei del Bus Nocturn C-17, amb l’objectiu de facilitar el desplaçament d’adolescents i joves als 
concerts i festes per tal que no hagin d’utilitzar els seus vehicles, evitant així possibles conductes de risc amb 
efectes negatius per a totes les persones usuàries de les xarxes viàries. 
 
El PDM podria aprofitar aquest tipus d’experiències per establir mesures en aquest sentit. 
 
14. Incorporació de les al·legacions formulades pels ajuntaments de la comarca 
 
Arran de la proposta del PDM, els ajuntaments Cardedeu i Lliçà d’Amunt han formulat observacions i aportacions 
concretes que també s’haurien de considerar. Per això, s’adjunten aquestes al·legacions en un annex.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 86 de la Llei 30/1992, de 16 de desembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú regula l’obertura i 
exercici dels períodes d’informació pública. 
 

2. L’article 3.3 del Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments 
de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat. 

 
3. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 2003, 

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

 
 
Per això, 
 
DECRETO: 
 
1. Presentar les al·legacions a l’aprovació inicial del Pla Director de Mobilitat de la regió 

Metropolitana de Barcelona per al període 2013-2018, publicat en el DOGC de 20 de 
juny de 2014 següents: 

 
1. Concreció de les mesures i actuacions del PDM 
 
El PDM aborda la mobilitat des d’un enfocament ampli que integra aspectes de 
seguretat, energètics, ambientals i d’accessibilitat, entre d’altres. En aquest sentit, 
formula propostes i objectius plausibles. 
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Però més enllà de les grans línies estratègiques que defineix, les mesures i actuacions 
plantejades són de caràcter molt general, poc concretes i poc ambicioses, i estan 
mancades de terminis d’implantació dins del període de vigència del PDM. 
 
Així doncs, per tal d’assegurar la implantació efectiva de les accions necessàries i en 
definitiva la consecució del objectius fixats, es considera necessari aprofundir en la 
concreció de les mesures i actuacions plantejades pel PDM. 
 
2. Construcció d’aparcaments dissuasius d’intercanvi 
 
Una part important de la població del Vallès Oriental està dispersa en àrees allunyades 
de les estacions de ferrocarril i de les línies principals d’autobusos, per la qual cosa 
l’establiment d’aparcaments dissuasius d’intercanvi és un factor clau per fomentar l’ús 
del transport públic, juntament amb la millora de les seves prestacions. 
 
Aquests aparcaments han de ser accessibles, dimensionats adequadament, dotats de 
serveis i ben integrats en el seu entorn. 
 
Per això, cal determinar i concretar les mesures necessàries per garantir que totes les 
estacions de rodalies i així com les principals d’autobusos d’alta capacitat disposin 
d’aparcaments que compleixin tots aquests requisits. 
 
3. Línia R3 de Rodalies 
 
La falta de competitivitat i aprofitament de la línia R3 de Rodalies és ben palesa, de la 
mateixa manera que és ben reconegut que el desdoblament d’aquesta línia milloraria 
aquesta situació. 
 
No obstant això, segurament es podria millorar considerablement el servei d’aquesta 
línia amb mesures més eficients i viables en el període 2013-2018 del PDM. 
 
En aquest sentit, es considera necessari explorar amb profunditat les possibilitats de 
millora de la freqüència, temps de recorregut i capacitat comercial mitjançant mesures 
puntuals d’infraestructura, tecnològiques i d’organització del servei. Aquestes millores 
s’haurien d’identificar i implantar a curt termini, sense que això hagi d’anar en detriment 
del futur desdoblament de la línia. 
 
4. Bus exprés de la Riera de Caldes 
 
El corredor de la riera de Caldes està servit en sentit nord-sud únicament per la 
carretera C-59 i registra la gran majoria de desplaçaments amb vehicle privat.  
 
No obstant això, és un corredor amb una demanda elevada de transport públic, tal com 
ho demostren el 1.697.937 de validacions registrades durant el 2011 en les 156 
expedicions diàries d’autobús que enllacen amb Barcelona per la C-17 o per la C-33, 
segons recull el PDM. 
 
Històricament s’ha valorat l’establiment d’un tramvia entre Caldes de Montbui, Palau-
Solità i Plegamans, Mollet del Vallès, Santa Perpètua de la Mogoda i la Llagosta i 
també la possibilitat de construir una plataforma reservada per a autobús. De fet, 
l’escassa concreció dels objectius del PDM pot donar peu a pensar que aquestes 
actuacions estan subsumides en algun dels seus objectius. 
 
Tanmateix, tant el tramvia com la plataforma segregada són ara mateix alternatives poc 
viables perquè requereixen una inversió important. 
 
En canvi, l’entrada en servei de la nova línia de bus exprés e9 entre Barcelona i Caldes 
de Montbui és una mesura més viable, amb una millor relació cost-efectivitat, i que 
milloria la competitivitat del transport públic en autobús. 
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En aquesta línia, cal definir i concretar mesures per assegurar que aquest servei d’altes 
prestacions garanteixi la velocitat comercial, les freqüències de pas, l’accessibilitat, la 
connectivitat i el confort necessaris perquè esdevingui tan útil i competitivu com sigui 
possible. 
 
5. Bus exprés de la vall del Tenes 
 
La situació d’aquest corredor és anàloga a la del de la riera de Caldes, però amb la 
singularitat que en aquest eix la línia e7 del bus exprés ja està implantada des del juliol 
de 2010 i integrada a la xarxa exprés.cat des del setembre de 2013.  
 
L’experiència del bus exprés de la vall del Tenes posa de manifest el potencial 
subjacent del transport públic en àrees que no disposen d’un servei suficient, fins i tot 
encara que el poblament sigui majoritàriament dispers. Segons les dades del PDM, en 
l’eix de la vall del Tenes es registren 432.205 validacions anuals en les 46 expedicions 
diàries que hi circulen, i des de la seva entrada en servei és la línia que està 
experimentant un major creixement. 
 
Per tant, cal seguir apostant decididament per aquest model d’èxit, millorant el servei 
del bus exprés amb més expedicions i horaris més pautats, i millorant també la 
connectivitat amb la xarxa de transport públic capil·lar. 
 
6. Millora de l’oferta de la xarxa de Rodalies 
 
El Vallès Oriental està servit ferroviàriament per les línies R2 i R3, i des del juny del 
2011 també per la línia transversal R8, llargament reivindicada des del territori.  
 
Aquestes línies tenen un paper principal en la mobilitat en transport públic d’una part 
important de la població, gràcies a la capacitat del transport ferroviari. Es tracta de 
línies que tenen un elevat potencial d’utilització i eficiència i que per aquest motiu cal 
optimitzar i aprofitar tan com sigui possible. 
 
Per tot això, el PDM hauria de fixar mesures més ambicioses per millorar la velocitat 
comercial, la freqüència de pas i la comoditat d’ús a tota la xarxa de rodalies. 
 
7. Connexió de les línies R2 (Girona) i R3 (Vic) de Rodalies 
 
L’establiment d’una xarxa ben connectada de transport públic és clau per donar 
resposta a la demanda de mobilitat més enllà dels desplaçaments efectuats dins d’un 
mateix eix. En aquest sentit, la interconnexió de les línies R2 i R3 de Rodalies 
permetria unir desplaçaments amb origen o destí en els eixos del Congost i de la 
Tordera, respectivament, així com optimitzar mitjançant un funcionament combinat el 
servei de les dues línies en el tram que discorren pel mateix eix. 
 
En aquest sentit, es considera necessari determinar les mesures més adequades per 
tal de garantir directament o indirectament la connexió entre les línies R2 i R3 de 
Rodalies. 
 
8. Coordinació del transport urbà i interurbà 
 
El PDM assenyala com una bona pràctica la unificació de parades d’autobús de les 
línies urbanes i interurbanes que estan duent a terme des de l’any 2013 els 
ajuntaments de Granollers, Les Franqueses, La Roca i Canovelles.  
 
Com sigui que la xarxa de transport públic ha de garantir una bona capil·laritat per 
assegurar la cobertura fins a la població dispersa, és imprescindible que el PDM 
aprofundeixi en l’establiment de mesures i instruments adreçats a millorar la connexió i 
coordinació amb tots els serveis d’aportació a les línies principals. 
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Així mateix, el PDM hauria d’establir les solucions per oferir una millor oferta a nuclis de 
població petits i mitjans i al mateix temps millorar la viabilitat dels serveis existents, 
tenint en compte que l’extensió territorial de línies existents pot suposar un factor 
d’oportunitat. 
 
9. Optimització modal complementària 
 
En alguns casos la xarxa de transport públic té duplicitats entre els diferents modes de 
transport públic, sobretot en els eixos on conflueixen tren i autobús o amb el transport 
urbà. 
 
Per tal de prevenir aquestes situacions ineficients, el PDM ha de proporcionar els 
instruments necessaris per assegurar una coordinació integral de tots els serveis de 
transport públic, optimitzant les redundàncies i assolint així una millora dels serveis 
abans d’abordar inversions addicionals. 
 
10. Transport de mercaderies 
 
El PDM constata que el 96% de les mercaderies que es mouen a la regió metropolitana 
de Barcelona ho fan per carretera, i que és necessari accelerar el canvi modal cap al 
transport de mercaderies en ferrocarril. 
 
Per aquest motiu, el PDM ha de formular propostes més concretes en aquest sentit, per 
poder connectar les terminals logístiques amb el ferrocarril de forma alternativa al 
transport per carretera i millorar la ineficiència del sistema logístic actual. 
 
11. Mobilitat transversal 
 
L’espectacular augment de la mobilitat induït per la construcció de l’autopista 
Granollers-Mataró va posar de manifest l’important potencial de mobilitat transversal 
dins de la regió metropolitana de Barcelona.  
 
De fet, durant els darrers anys s’ha registrat una dispersió de la població i dels llocs de 
treball, i un desplaçament de fluxos de mobilitat des del centre cap a la perifèria de la 
regió metropolitana. 
 
Per això, el PDM ha de concretar una resposta més àmplia a aquestes tendències, 
millorant la implantació i organització dels serveis de transport públic transversals. 
 
12. Polígons industrials 
 
El Vallès Oriental és una comarca amb una forta activitat econòmica i amb un gran 
nombre de polígons industrials, que generalment s’han implantat sense tenir en compte 
l’accessibilitat amb transport públic. Això fa que la majoria de polígons industrials no 
tingui estacions del transport públic properes i acaba determinant una gran 
dependència de la mobilitat amb vehicle privat, que molt sovint  és l’únic mode de 
transport amb el qual s’hi pot accedir. 
 
A més, la mobilitat laboral en vehicle privat associada als polígons industrials és 
especialment crítica per la distribució horària que té, concentrada precisament en les 
franges horàries de més congestió de la xarxa viària. 
 
Tanmateix, al Vallès Oriental hi ha una experiència d’èxit amb la implantació l’any 2005 
d'un servei de transport públic que connectava els polígons industrials de Parets, 
Montmeló i Montornès, on hi havia ubicats uns 17.000 llocs de treball. 
 
D’acord amb tot això, el PDM hauria d’establir més mesures de mobilitat específiques 
associades als polígons industrials. 

 
13. Bus Nocturn C-17 
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Els Ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, les Franqueses del Vallès, 
la Garriga i Tagamanent tenen implantat el servei del Bus Nocturn C-17, amb l’objectiu 
de facilitar el desplaçament d’adolescents i joves als concerts i festes per tal que no 
hagin d’utilitzar els seus vehicles, evitant així possibles conductes de risc amb efectes 
negatius per a totes les persones usuàries de les xarxes viàries. 
 
El PDM podria aprofitar aquest tipus d’experiències per establir mesures en aquest 
sentit. 
 
14. Incorporació de les al·legacions formulades pels ajuntaments de la comarca 
 
Arran de la proposta del PDM, els ajuntaments Cardedeu i Lliçà d’Amunt han formulat 
observacions i aportacions concretes que també s’haurien de considerar. Per això, 
s’adjunten aquestes al·legacions en un annex. 
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ANNEX. AL·LEGACIONS DELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA 

 

 Cardedeu (RE 4073 de 20 d’agost de 2014) 
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 Lliçà d’Amunt (RE 4103 de 27 d’agost de 2014) 
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2. Ratificar aquest Decret en la propera sessió del Ple que se celebri. 

 
3. Traslladar aquest Decret als ens interessats.”  

 
2. El 24 de setembre de 2014 s’ha celebrat la Comissió Informativa i cap membre no 

es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya. 
 
 
Per això, 
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PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència 100/2014, de 3 de 3 de 
setembre, esmentat a la relació de fets.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 28 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE CULTURA 
  
4. Donar compte del Decret de Presidència 93/2014, de 30 de juliol, 

d’atorgament d’una subvenció i del seu corresponent conveni. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Presidència 
93/2014, de 30 de juliol, d’atorgament d’una subvenció i del seu corresponent conveni. 
 
 
ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
5. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 580/2014, de 14 de juliol, de reconeixement extrajudicial d’unes obligacions 
- 593/2014, de 21 de juliol; 594/2014, de 21 de juliol; 603/2014, de 23 de juliol; 604/2014, de 23 

de juliol de 2014 i 605/2014, de 23 de juliol de 2014, d’aprovació de convenis 
 

- 632/2014, de 29 de juliol; 633/2014, de 29 de juliol; 634/2014, de 29 de juliol; 635/2014, de 29 
de juliol; 636/2014, de 29 de juliol; 637/2014, de 29 de juliol; 638/2014, de 29 de juliol; 
639/2014, de 29 de juliol; 640/2014, de 29 de juliol; 641/2014, de 29 de juliol; 642/2014, de 29 
de juliol; 643/2014, de 29 de juliol; 644/2014, de 29 de juliol; 645/2014, de 29 de juliol; 
646/2014, de 29 de juliol; 647/2014, de 29 de juliol; 648/2014, de 29 de juliol; 649/2014, de 29 
de juliol; 650/2014, de 29 de juliol; 651/2014, de 29 de juliol; 652/2014, de 29 de juliol; 
653/2014, de 29 de juliol; 654/2014, de 29 de juliol; 655/2014, de 29 de juliol; 656/2014, de 29 
de juliol; 657/2014, de 29 de juliol; 658/2014, de 29 de juliol; 659/2014, de 29 de juliol; 
660/2014, de 29 de juliol; 661/2014, de 29 de juliol; 662/2014, de 29 de juliol; 663/2014, de 29 
de juliol; 664/2014, de 29 de juliol; 665/2014, de 29 de juliol; 666/2014, de 29 de juliol; 
667/2014, de 29 de juliol; 668/2014, de 29 de juliol; 669/2014, de 29 de juliol, 670/2014, de 29 
de juliol; 671/2014, de 29 de juliol; 672/2014, de 29 de juliol; 673/2014, de 29 de juliol; 
674/2014, de 29 de juliol; 675/2014, de 29 de juliol; 676/2014, de 29 de juliol; 677/2014, de 29 
de juliol; 678/2014, de 29 de juliol; 679/2014, de 29 de juliol; 680/2014, de 29 de juliol; 
681/2014, de 29 de juliol; 682/2014, de 29 de juliol; 683/2014, de 29 de juliol; 684/2014, de 29 
de juliol; 685/2014, de 29 de juliol; 686/2014, de 29 de juliol; 687/2014, de 29 de juliol; 
688/2014, de 29 de juliol; 689/2014, de 29 de juliol; 690/2014, de 29 de juliol; 691/2014, de 29 
de juliol; 692/2014, de 29 de juliol; 693/2014, de 29 de juliol; 694/2014, de 29 de juliol; 
695/2014, de 29 de juliol; 696/2014, de 29 de juliol; 697/2014, de 29 de juliol; 698/2014, de 29 
de juliol; 699/2014, de 29 de juliol; 700/2014, de 29 de juliol; 701/2014, de 29 de juliol; 
702/2014, de 29 de juliol; 703/2014, de 29 de juliol; 704/2014, de 29 de juliol; 705/2014, de 29 
de juliol; 706/2014, de 29 de juliol; 707/2014, de 29 de juliol; 708/2014, de 29 de juliol; 
709/2014, de 29 de juliol; 710/2014, de 29 de juliol; 711/2014, de 29 de juliol; 712/2014, de 29 
de juliol; i 752/2014, de 3 de setembre; d’aprovació d’expedients de contractació derivada 
de l’Acord marc del servei de transport escolar 
 

- 731/2014, d’1 d'agost; 732/2014, d’1 d'agost; 733/2014, d’1 d'agost; 734/2014, d’1 d'agost; 
735/2014, d’1 d'agost; 736/2014, d’1 d'agost; 739/2014, d’1 d'agost; 740/2014, d’1 d'agost; 
741/2014, d’1 d'agost; 742/2014, d’1 d'agost; 753/2014, de 3 de setembre, i 754/2014, de 3 
de setembre, de declarar desert el procediment de contractació derivada de l’Acord marc 
del servei de transport escolar 
 

- 763/2014, de 5 de setembre; 764/2014, de 5 de setembre; 765/2014, de 5 de setembre; 
766/2014, de 5 de setembre; 767/2014, de 5 de setembre; 768/2014, de 5 de setembre; 
769/2014, de 5 de setembre; 770/2014, de 5 de setembre; 771/2014, de 5 de setembre; 
772/2014, de 5 de setembre; 773/2014, de 5 de setembre; 774/2014, de 5 de setembre; 
775/2014, de 5 de setembre; 776/2014, de 5 de setembre; 777/2014, de 5 de setembre; 
778/2014, de 5 de setembre; 779/2014, de 5 de setembre; 780/2014, de 5 de setembre; 
781/2014, de 5 de setembre; 782/2014, de 5 de setembre; 783/2014, de 5 de setembre; 
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784/2014, de 5 de setembre; 785/2014, de 5 de setembre; 786/2014, de 5 de setembre; 
787/2014, de 5 de setembre; 788/2014, de 5 de setembre; 789/2014, de 5 de setembre; 
790/2014, de 5 de setembre; 791/2014, de 5 de setembre; 792/2014, de 5 de setembre; 
793/2014, de 5 de setembre; 794/2014, de 5 de setembre; 795/2014, de 5 de setembre; 
796/2014, de 5 de setembre; 797/2014, de 5 de setembre; 798/2014, de 5 de setembre; 
799/2014, de 5 de setembre; 800/2014, de 5 de setembre; 801/2014, de 5 de setembre; 
802/2014, de 5 de setembre; 803/2014, de 5 de setembre; 804/2014, de 5 de setembre; 
805/2014, de 5 de setembre; 806/2014, de 5 de setembre; 807/2014, de 5 de setembre; 
808/2014, de 5 de setembre; 809/2014, de 5 de setembre; 810/2014, de 5 de setembre; 
811/2014, de 5 de setembre; 812/2014, de 5 de setembre; 813/2014, de 5 de setembre; 
814/2014, de 5 de setembre; 815/2014, de 5 de setembre; 816/2014, de 5 de setembre; 
817/2014, de 5 de setembre; 818/2014, de 5 de setembre; 819/2014, de 5 de setembre; 
820/2014, de 5 de setembre; 821/2014, de 5 de setembre; 822/2014, de 5 de setembre; 
823/2014, de 5 de setembre; 824/2014, de 5 de setembre; 825/2014, de 5 de setembre; 
827/2014, de 5 de setembre; 826/2014, de 5 de setembre; 828/2014, de 5 de setembre; 
829/2014, de 5 de setembre; 830/2014, de 5 de setembre; 831/2014, de 5 de setembre; 
832/2014, de 5 de setembre; 833/2014, de 5 de setembre; 834/2014, de 5 de setembre; 
835/2014, de 5 de setembre; 836/2014, de 5 de setembre; 837/2014, de 5 de setembre; 
838/2014, de 5 de setembre; 839/2014, de 5 de setembre; 845/2014, de 10 de setembre; i 
846/2014, de 10 de setembre, d’adjudicació del contracte derivat de l’Acord marc del servei 
de transport escolar 

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

- 580/2014, de 14 de juliol, de reconeixement extrajudicial d’unes obligacions 
- 593/2014, de 21 de juliol; 594/2014, de 21 de juliol; 603/2014, de 23 de juliol; 604/2014, de 23 de 

juliol de 2014 i 605/2014, de 23 de juliol de 2014, d’aprovació de convenis 
 

- 632/2014, de 29 de juliol; 633/2014, de 29 de juliol; 634/2014, de 29 de juliol; 635/2014, de 29 de 
juliol; 636/2014, de 29 de juliol; 637/2014, de 29 de juliol; 638/2014, de 29 de juliol; 639/2014, de 
29 de juliol; 640/2014, de 29 de juliol; 641/2014, de 29 de juliol; 642/2014, de 29 de juliol; 
643/2014, de 29 de juliol; 644/2014, de 29 de juliol; 645/2014, de 29 de juliol; 646/2014, de 29 de 
juliol; 647/2014, de 29 de juliol; 648/2014, de 29 de juliol; 649/2014, de 29 de juliol; 650/2014, de 
29 de juliol; 651/2014, de 29 de juliol; 652/2014, de 29 de juliol; 653/2014, de 29 de juliol; 
654/2014, de 29 de juliol; 655/2014, de 29 de juliol; 656/2014, de 29 de juliol; 657/2014, de 29 de 
juliol; 658/2014, de 29 de juliol; 659/2014, de 29 de juliol; 660/2014, de 29 de juliol; 661/2014, de 
29 de juliol; 662/2014, de 29 de juliol; 663/2014, de 29 de juliol; 664/2014, de 29 de juliol; 
665/2014, de 29 de juliol; 666/2014, de 29 de juliol; 667/2014, de 29 de juliol; 668/2014, de 29 de 
juliol; 669/2014, de 29 de juliol, 670/2014, de 29 de juliol; 671/2014, de 29 de juliol; 672/2014, de 
29 de juliol; 673/2014, de 29 de juliol; 674/2014, de 29 de juliol; 675/2014, de 29 de juliol; 
676/2014, de 29 de juliol; 677/2014, de 29 de juliol; 678/2014, de 29 de juliol; 679/2014, de 29 de 
juliol; 680/2014, de 29 de juliol; 681/2014, de 29 de juliol; 682/2014, de 29 de juliol; 683/2014, de 
29 de juliol; 684/2014, de 29 de juliol; 685/2014, de 29 de juliol; 686/2014, de 29 de juliol; 
687/2014, de 29 de juliol; 688/2014, de 29 de juliol; 689/2014, de 29 de juliol; 690/2014, de 29 de 
juliol; 691/2014, de 29 de juliol; 692/2014, de 29 de juliol; 693/2014, de 29 de juliol; 694/2014, de 
29 de juliol; 695/2014, de 29 de juliol; 696/2014, de 29 de juliol; 697/2014, de 29 de juliol; 
698/2014, de 29 de juliol; 699/2014, de 29 de juliol; 700/2014, de 29 de juliol; 701/2014, de 29 de 
juliol; 702/2014, de 29 de juliol; 703/2014, de 29 de juliol; 704/2014, de 29 de juliol; 705/2014, de 
29 de juliol; 706/2014, de 29 de juliol; 707/2014, de 29 de juliol; 708/2014, de 29 de juliol; 
709/2014, de 29 de juliol; 710/2014, de 29 de juliol; 711/2014, de 29 de juliol; 712/2014, de 29 de 
juliol; i 752/2014, de 3 de setembre; d’aprovació d’expedients de contractació derivada de l’Acord 
marc del servei de transport escolar 
 

- 731/2014, d’1 d'agost; 732/2014, d’1 d'agost; 733/2014, d’1 d'agost; 734/2014, d’1 d'agost; 
735/2014, d’1 d'agost; 736/2014, d’1 d'agost; 739/2014, d’1 d'agost; 740/2014, d’1 d'agost; 
741/2014, d’1 d'agost; 742/2014, d’1 d'agost; 753/2014, de 3 de setembre, i 754/2014, de 3 de 
setembre, de declarar desert el procediment de contractació derivada de l’Acord marc del servei 
de transport escolar 
 

- 763/2014, de 5 de setembre; 764/2014, de 5 de setembre; 765/2014, de 5 de setembre; 
766/2014, de 5 de setembre; 767/2014, de 5 de setembre; 768/2014, de 5 de setembre; 
769/2014, de 5 de setembre; 770/2014, de 5 de setembre; 771/2014, de 5 de setembre; 
772/2014, de 5 de setembre; 773/2014, de 5 de setembre; 774/2014, de 5 de setembre; 
775/2014, de 5 de setembre; 776/2014, de 5 de setembre; 777/2014, de 5 de setembre; 
778/2014, de 5 de setembre; 779/2014, de 5 de setembre; 780/2014, de 5 de setembre; 
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781/2014, de 5 de setembre; 782/2014, de 5 de setembre; 783/2014, de 5 de setembre; 
784/2014, de 5 de setembre; 785/2014, de 5 de setembre; 786/2014, de 5 de setembre; 
787/2014, de 5 de setembre; 788/2014, de 5 de setembre; 789/2014, de 5 de setembre; 
790/2014, de 5 de setembre; 791/2014, de 5 de setembre; 792/2014, de 5 de setembre; 
793/2014, de 5 de setembre; 794/2014, de 5 de setembre; 795/2014, de 5 de setembre; 
796/2014, de 5 de setembre; 797/2014, de 5 de setembre; 798/2014, de 5 de setembre; 
799/2014, de 5 de setembre; 800/2014, de 5 de setembre; 801/2014, de 5 de setembre; 
802/2014, de 5 de setembre; 803/2014, de 5 de setembre; 804/2014, de 5 de setembre; 
805/2014, de 5 de setembre; 806/2014, de 5 de setembre; 807/2014, de 5 de setembre; 
808/2014, de 5 de setembre; 809/2014, de 5 de setembre; 810/2014, de 5 de setembre; 
811/2014, de 5 de setembre; 812/2014, de 5 de setembre; 813/2014, de 5 de setembre; 
814/2014, de 5 de setembre; 815/2014, de 5 de setembre; 816/2014, de 5 de setembre; 
817/2014, de 5 de setembre; 818/2014, de 5 de setembre; 819/2014, de 5 de setembre; 
820/2014, de 5 de setembre; 821/2014, de 5 de setembre; 822/2014, de 5 de setembre; 
823/2014, de 5 de setembre; 824/2014, de 5 de setembre; 825/2014, de 5 de setembre; 
827/2014, de 5 de setembre; 826/2014, de 5 de setembre; 828/2014, de 5 de setembre; 
829/2014, de 5 de setembre; 830/2014, de 5 de setembre; 831/2014, de 5 de setembre; 
832/2014, de 5 de setembre; 833/2014, de 5 de setembre; 834/2014, de 5 de setembre; 
835/2014, de 5 de setembre; 836/2014, de 5 de setembre; 837/2014, de 5 de setembre; 
838/2014, de 5 de setembre; 839/2014, de 5 de setembre; 845/2014, de 10 de setembre; i 
846/2014, de 10 de setembre, d’adjudicació del contracte derivat de l’Acord marc del servei de 
transport escolar 

 
 
ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS 
 
6. Donar compte del Decret de Gerència 730/2014, de 31 de juliol, de constitució 

d’un Comitè d’experts. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Gerència 
730/2014, de 31 de juliol, de constitució d’un Comitè d’experts. 
 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
7. Donar compte del Decret de Presidència 89/2014, de 22 de juliol, d’aprovació 

del contingut i la signatura d’un conveni. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Presidència 
89/2014, de 22 de juliol, d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
8. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

- 86/2014, de 21 de juliol; 87/2014, de 21 de juliol; i 94//2014, de 30 de juliol, de 
reconeixement de triennis 

- 90/2014, de 28 de juliol, de tramesa d’informe 
- 95/2014, de 31 de juliol, de convocatòria de l’oferta pública d’ocupació 
- 99/2014, d’1 de setembre, d’aprovació provisional d’admissions i exclusions 

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

- 86/2014, de 21 de juliol; 87/2014, de 21 de juliol; i 94//2014, de 30 de juliol, de reconeixement de 
triennis 

- 90/2014, de 28 de juliol, de tramesa d’informe 
- 95/2014, de 31 de juliol, de convocatòria de l’oferta pública d’ocupació 
- 99/2014, d’1 de setembre, d’aprovació provisional d’admissions i exclusions 

 
 
9. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
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- 581/2014, de 14 de juliol; 589/2014, de 16 de juliol; 713/2014, de 29 de juliol; 738/2014, d’1 
d'agost; 750/2014, d’1 de setembre; i 840/2014, de 8 de setembre, d’aprovació de relacions 
de propostes de despesa 

- 599/2014, de 22 de juliol; 746/2014, de 5 d'agost; i 749/2014, d’1 de setembre, d’aprovació 
de relacions de factures 

- 586/2014, de 15 de juliol; 602/2014, de 22 de juliol i 607/2014, de 24 de juliol, de justificació i 
reposició de bestretes de caixa fixa 

- 588/2014, de 16 de juliol, d’autorització i pagament d’un curs 
- 590/2014, de 18 de juliol; 591/2014, de 18 de juliol; 714/2014, de 29 de juliol; 722/2014, de 30 

de juliol; 726/2014, de 31 de juliol i 760/2014, de 5 de setembre, de modificació del 
pressupost  

- 598/2014, de 22 de juliol, d’atorgament d’una excedència voluntària 
- 606/2014, de 23 de juliol, de cessament d’un treballador 
- 608/2014, de 24 de juliol; 631/2014, de 28 de juliol; 728/2014, de 31 de juliol i 729/2014, de 

31 de juliol, de contractació de personal 
- 609/2014, de 25 de juliol, de rescabalament de despeses 
- 613/2014, de 28 de juliol i 621/2014, de 28 de juliol, d’atorgament de gratificacions 
- 737/2014, d’1 d'agost i 843/2014, de 10 de setembre, de justificació econòmica 

- 744/2014, d’1 d'agost, d’autorització per a fer hores extres 

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

- 581/2014, de 14 de juliol; 589/2014, de 16 de juliol; 713/2014, de 29 de juliol; 738/2014, d’1 
d'agost; 750/2014, d’1 de setembre; i 840/2014, de 8 de setembre, d’aprovació de relacions de 
propostes de despesa 

- 599/2014, de 22 de juliol; 746/2014, de 5 d'agost; i 749/2014, d’1 de setembre, d’aprovació de 
relacions de factures 

- 586/2014, de 15 de juliol; 602/2014, de 22 de juliol i 607/2014, de 24 de juliol, de justificació i 
reposició de bestretes de caixa fixa 

- 588/2014, de 16 de juliol, d’autorització i pagament d’un curs 
- 590/2014, de 18 de juliol; 591/2014, de 18 de juliol; 714/2014, de 29 de juliol; 722/2014, de 30 de 

juliol; 726/2014, de 31 de juliol i 760/2014, de 5 de setembre, de modificació del pressupost  
- 598/2014, de 22 de juliol, d’atorgament d’una excedència voluntària 
- 606/2014, de 23 de juliol, de cessament d’un treballador 
- 608/2014, de 24 de juliol; 631/2014, de 28 de juliol; 728/2014, de 31 de juliol i 729/2014, de 31 de 

juliol, de contractació de personal 
- 609/2014, de 25 de juliol, de rescabalament de despeses 
- 613/2014, de 28 de juliol i 621/2014, de 28 de juliol, d’atorgament de gratificacions 
- 737/2014, d’1 d'agost i 843/2014, de 10 de setembre, de justificació econòmica 

- 744/2014, d’1 d'agost, d’autorització per a fer hores extres 

 
 
10. 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. (2n trimestre 2014). 

 
El president dóna 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. (2n trimestre 2014) següent: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 2 de juliol de 2014, la senyora Carme Torrabadella i Vilaseca, tresorera, i el 

senyor Francesc Aragón i Sánchez, interventor, van emetre l’informe següent: 
 
“Introducció i marc legal. 
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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. 
 
També preveia altres obligacions complementàries incloses a l’article 5 de la citada llei; 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; la segona de comunicació als departaments per part 
d'Intervenció de les factures o documents corresponents no tramitats en un termini d'un mes des de 
la tramesa als departaments des del registre; i la tercera de incorporació a l'informe trimestral d’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, emesa per part de l’Interventor. 
 
La Disposició derogatòria de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic ha derogat l’article número 5 de la Llei . 
 
A més 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. 
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Període de pagament 
 
Pel que fa al pagament, al Consell Comarcal del Vallès Oriental se li aplica el període de pagament 
establert amb caràcter general en la llei de lluita contra la morositat. El període legal de pagament es 
correspon amb 30 dies, quan el període legal de pagament a partir del dia 1 de gener de 2013. Tal 
com explicàvem a l’apartat anterior però aquest període s’estableix amb claredat a partir de 
l’aprovació de la corresponent factura, però no està clar si cal controlar i com tenir en compte el 
període previ a l’aprovació des del lliurament del servei o subministrament.  
 
Operacions excloses 
 
Queden fora de l'àmbit de la Llei les operacions que no estiguin basades en una relació comercial, 
com ara les que són conseqüència de la relació estatutària i de personal. 
 
Destinataris 
 
El destinatari ha de ser una empresa, quedant, per tant, excloses les que es 
produeixen entre el Consell i altres administracions, com els Ajuntaments membres i la Generalitat. 
 
Contingut de les dades 
 
El present informe hauria de considerar la totalitat de pagaments realitzats en cada trimestre natural, i 
la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de pagament. Aquest informe s’ha 
expedit amb la informació extreta del programa informàtic de comptabilitat del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental de data 2 de juliol de 2014, 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. 
 
En relació a la informació sol·licitada per la Direcció General s’extreu directament de les dades 
següents. 



30 

 
 

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 segon trimestre de l’exercici 2014 el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comptabilitzat un nombre de  438 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 40 dies, presentant un període mig de pagament excedit 
de 33 dies : 

 

PMP = 
≈ 52.335.299,20 €*d 

= 40 d 

1.308.382,48 € 
 

PMPE = 
≈ 21.461.494,56 €*d 

= 33 d 

650.348,32 € 
 
El nombre total de pagaments que s’han realitzat en el trimestre dins el termini legal establert de 30 
dies són 223, d’import total de 658.034,16 €, representant un 50,29% del total de l’import de 

pagaments.  
 
La resta de pagaments, 215, s’han realitzat fora del termini legal establert, d’import total de 
650.348,32 €, representant un 49,71% 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 quart trimestre de l’exercici són: 
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  Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 223 658.034 50,29 

Resta de pagaments 215 650.348 49,71 

Pagaments totals dins del trimestre 438 1.308.382 100,00  

Obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini legal 
a la data de tancament del trimestre natural 49 130.760   

 

Factures pendents de pagament a data 30/06/2014 

 

 
Per realitzar aquest informe s’han pres les dades de les factures pendents de pagament a la data de 
finalització del trimestre de referència del Consell Comarcal, que s’han comptabilitzat pel registre de 
factures del programa de comptabilitat.  
 
Així doncs, durant el segon trimestre de l’exercici 2014 el consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comptabilitzat un nombre de 108 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 19 dies, presentant un període mig de 
pendent de pagament excedit de 14 dies : 

 

PMPP = 
≈ 9.939.537,83 €*d 

= 19 d 523.133,57 € 
 

 

PMPPE = 
             1.830.639,86 €*d 

= 14 d 

              130.759,99 € 
 
El nombre total de factures pendents de pagament a final del trimestre que es troben dins el 
termini legal establert de 30 dies són 108, d’import total de  392.373,58 €, representant un 37,63% 

del total del pendent de pagament.  
 
 
La resta de factures pendents de pagament a final del trimestre, 49 es troben fora del termini legal 
establert, d’import total de 130.759,99 €, representant un 25% 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.” 
 

 
2. El 28 de juliol de 2014, el president mitjançant Decret 90/2014, va ordenar al 

senyor al senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental que tramiti l’informe 
trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
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s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials del 
segon trimestre de l’any 2014, emès per la tresorera i l’interventor de 2 de juliol de 
2014 i que la informació pressupostària, comptable i financera relativa a aquest 
ens, que consta a l’informe compta amb el vist i plau de l’interventor. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 

29 de desembre, pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, estableix que els tresorers o, en el seu defecte, interventors 
de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos en la Llei per el pagament de les obligacions de 
cada entitat local, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les 
obligacions pendents en les que s’estigui incomplint. 
 

2. L’article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, estableix que sense perjudici de la seva possible 
presentació i debat en el Ple de la corporació local, aquest informe haurà de 
remetre’s, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri de Economia i Hisenda i, 
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, amb 
arreglament als seus respectius estatuts d’autonomia, tinguin atribuïda la tutela 
financera de les entitats locals. Aquests òrgans podran igualment requerir la 
remissió dels esmentats informes. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi 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 
morositat en les operacions comercials del segon trimestre de l’any 2014, emès per la 
tresorera i l’interventor de 2 de juliol de 2014. 
 
 
El senyor Francesc Aragón Sánchez comenta que com en relació a cada trimestre, on 
es fa constar la situació en relació a la morositat del Consell Comarcal i les dades per 
a aquest trimestre serien la de període mig de pagament de les factures pagades 
serien 40 dies, i el període mig de pagament de les factures pendents de pagament 
serien 33, i per a aquelles factures que encara no han estat pagades o que no eren 
pagades a final del trimestre el període mig de pagament seria de 19 dies i el període 
mig de pagament de les excedides seria de 14 dies. 
 
 
11. Donar compte de l’informe de la Intervenció general sobre el compliment de 

l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la liquidació de l’exercici 2013. 
 
El president dóna compte de l’informe de la Intervenció general sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la liquidació de l’exercici 2013 següent: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
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El 19 de setembre de 2014, 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 2013 del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental compleix amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera donant compliment al que disposa l’article 6 de 
la Llei orgànica 2/2012 i l’article 16.2 del RD 1463/2007.  
 

“ANTECEDENTS 
 

Els càlculs de la capacitat o necessitat de finançament de la liquidació del comptes 
corresponents a l’exercici 2013 del Consell Comarcal del Vallès Oriental, classificat com 
administració pública, s’han realitzat a partir de la documentació continguda en l’expedient de 
liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat mitjançant Decret de 
Gerència nº 217/2014 de data 24 de març del 2014, amb un resultat pressupostari per 
operacions no financeres, sense ajustos, negatiu de 981.659,67 euros.  
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

La legislació aplicable és la següent: 
 
1) Normativa comunitària 

 Reglament 2223/1996, del Consell, Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals 

 Manual del SEC 95 sobre el déficit públic i el deute públic de EUROSTAT 
 
2) Normativa estatal 

 Article 135 Constitució Espanyola. 

 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. 

 
3) Manuals i Guies MHAP i IGAE 

 Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals 
elaborat per la Intervenció General d’Administració de l’Estat. 

 Guia per la determinació de la regla de la despesa (article 12 de LOEPSF) elaborada 
per la Intervenció General d’Administració de l’Estat. 

 Document MHAP “Presupuestos Ejercicio 2013 de Entidades Locales, informació a 
comunicar de l’Ordre HAP/2105/2012. 

 
4) Normativa autonómica (Generalitat de Catalunya) 

 Ordre EFC 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
de les Entitats Locals (CCAA Catalunya) 

 

5) La classificació de les entitats locals a efectes de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que 
es recull en l’article 2 de la  LOEPSF  i el 4 del RD 1463/2007, es la següent: 

 Les entitats classificades en l’article 2.1 de la LOEPSF i el 4.1 del Reglament on s’inclouen 
l’entitat principal, els seus organismes autònoms i els ens públics dependents d’elles que 
s’hagin sectoritzat com administracions públiques, es a dir que prestin serveis o produeixin 
béns no finançats majoritàriament amb ingressos de mercat. 

 Les classificades en l’article 2.2 de la LOEPSF i el 4.2 del Reglament on s’inclouen la resta 
d’entitats dependents de la Corporació considerades com sector públic però no sectoritzades 
com administracions públiques, on hi hauran les restants entitats públiques empresarials, 
societats mercantils i altres ens de dret públic dependents de les Entitats Locals que es 
financien majoritàriament amb ingressos de mercat. 

 
6) L’Inventari d’Ens del Sector Públic Local, format i gestionat  pel Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques, conté per cada entitat local informació sobre la naturalesa 
jurídica i fonts de finançament de les seves dependents, així com la seva classificació 
institucional com administració pública, societat no financera o institució financera, d’acord a 
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la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes aprovat pel Reglament (CE) 
2223/96 del Consell de 25 de juny de 1996. 

 
Pel que fa al Consell comarcal del Vallès Oriental figura amb la classificació institucional 
d’Administració pública. 
 
Tal com s’indica en l’article 3 del RD 1463/2007 serà l’Institut Nacional d’Estadística 
conjuntament amb la Intervenció General de l’Administració de l’Estat els encarregats 
d’efectuar la classificació dels agents del sector públic local, als efectes de la seva inclusió 
en les categories previstes en l’article 4.1 o 4.2 del citat reglament. 

 
7) D’acord amb l’article 3 de la LOEPSF, “l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i 

altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, 
coherent amb la normativa europea”. 

 
En els apartats 3.1 i 3.2 del citat article de la LOEPSF es defineix que s’entén per estabilitat 
pressupostària de les Administracions Públiques (entitats art.2.1 LOEPSF i 4.1 del 
Reglament) la situació d’equilibri o superàvit estructural. Atenent al que s’estableix en l’article 
21 LOEPSF l’informe d’avaluació del conjunt d’aquestes entitats inclourà el compliment dels 
següents objectius: 

A. Objectiu d’estabilitat pressupostària 
B. Regla de despesa 
C. Objectiu de deute públic 

 
A. OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

 

D’aquesta forma el Consell Comarcal del Vallès Oriental, és l’únic ens, en aquest moment, que 
conforma l’obligació de presentació de les dades d’estabilitat, ja que així consta a la pàgina Web 
del Ministerio, segons la interpretació que es realitza dels articles 2.1 LOEPSF i 4.1 del 
Reglament. 
 
Les entitats sectoritzades com administració pública  compliran l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària si el conjunt de les liquidacions consolidades dels pressupostos i estats financers 
de les citades entitats presenten una situació d’equilibri o superàvit, en termes de capacitat de 
finançament, d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes. 
 
Pel Consell comarcal la capacitat o necessitat de finançament, com a entitat sotmesa a 
pressupost limitat s’ha calculat com: 

 

 Resultat pressupostari de les operacions no financeres, es a dir per la diferència entre 
els imports liquidats en els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els capítols 1 a 7 dels 
estats de despeses. Sobre aquest import caldrà realitzar els ajustos següents: 

 No ha estat necessari realitzar l’ajust de consolidació d’operacions internes entre les 
entitats del grup (article 2.1 LOEPSF), que segons el Manual de cálculo del déficit en 
contabilidad Nacional adaptado a las corporaciones Locales s’aplica en cas de 
discrepàncies de les quantitats comptabilitzades per operacions internes entre la unitat 
pagadora i la receptora, de manera que prevalgui el criteri de la unitat pagadora en quan 
a import, concepte i període al que correspon l’operació.  

 Ajustos SEC-95 a aplicar entre el saldo pressupostari no financer i el dèficit o superàvit 
de comptabilitat nacional, calculats 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, distingint els ajustos d’ingressos i els de despeses: 

 
Ajustos en la liquidació d’ingressos: 

a) Ajust que s’aplica als ingressos no afectats a inversions comptabilitzats en els 
capítols 1, 2 i 3 del pressupost d’ingressos, de manera que a efectes de 
comptabilitat nacional els imports a registrar siguin els realitzats en caixa 
(inclou ingressos de l’exercici corrent i de tancats). 

b) Ajust per no correlació de transferències d’AAPP no consolidables. 
c) No ha estat necessari l’ajust per retencions motivades per liquidacions 

negatives de la participació d’ingressos de l’Estat (exercicis 2008 i 2009), atès 
que el Consell comarcal no ingressa aquestes percepcions i per tant no pot 
tenir cap devolució pendent de retorn. 

d) Ajust per ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea (aplicable a 
tots els ingressos finalistes excepte els que financiïn despesa financera, si 
s’escaigués) 



35 

e) Ajust per les devolucions d’ingressos pendents d’aplicar. 
f) Venda d’accions o participacions, dividends i participació en beneficis de 

societats  
 
Ajustos en la liquidació de despeses: 

a) Ajust per meritació d’interessos i despeses de canvi. 
b) Ajust per aportacions de capital a societats comarcals. 
c) Ajust per assumir i cancel·lar deutes de societats dependents. 
d) Ajust per les despeses realitzades en l’exercici i pendents d’aplicar al 

pressupost   
e) Ajust per inversions amb abonament total del preu. 
f) Ajust per inversions realitzades per compte de l’entitat local i una altre AAPP. 
g) Ajust per arrendament financer i contractes d’associació públic privada (APP) 
h) Ajust per fallits de préstecs concedits, operacions de permuta financera 

(SWAPS) i operacions de reintegrament i execució d’avals. 
 

D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost 2013, la capacitat o necessitat de 
finançament calculada amb els criteris SEC95 del Consell Comarcal és el següent: 
 

 
CONSELL 

COMARCAL 

ingressos dels capítols 1 a 7 18.347.839,47 

despeses dels capítols 1 a 7 19.329.499,14 

 
-981.659,67 

 
  

ajustaments SEC-95 839.549,96 

 
  

CAPACITAT/NECESITAT -142.109,71 

 
Aquest resultat s’obté a partir de les dades que s’extreuen de la següent valoració 
pormenoritzada: 

    ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013 
CONSELL COMARCAL VALLES ORIENTAL       

    
 

liquidacio 2013 

  LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS    
  Capitol 1 0,00   

 Capítol 2 0,00   
 Capítol 3 396.322,36   
 Capítol 4 13.683.803,67   
 Capítol 5 9.780,35   
 Capítol 6 0,00   
 Capítol 7 4.257.933,09   
 Total d'ingressos no financers (cap.1 a 7) 18.347.839,47 

  

 
  

  LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES    
  Capitol 1 3.242.243,15   

 Capítol 2 5.098.117,89   
 Capítol 3 39.803,10   
 Capítol 4 6.670.877,74   
 Capítol 6 152.071,58   
 Capítol 7 4.126.385,68   
 Total despeses no financers (capítols 1 a 7) 19.329.499,14 

      Rtat. pressupostari operacions no financeres -981.659,67   

     AJUSTAMENT SEC-95 
 

  Ajust recaptació ingressos CAP.1      EX.2013 0,00   
                                  EX.TANCATS 0,00   
 Ajust recaptació ingressos CAP.2      EX.2013 0,00   
                                  EX.TANCATS 0,00   
 Ajust recaptació ingressos CAP.3      EX.2013 -52.571,32   
                                  EX.TANCATS 21.943,15   
 Ajustos liquidació negativa PTE -2008 0,00   
 Ajustos liquidació negativa PTE -2009 0,00   
 Ajust meritació interessos préstecs     
 (+)despesa meritada no vençuda REAL  a 01-01-2013 0,00 

  (-)despesa meritada no vençuda REAL  a 31-12-2013 0,00   
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diferències de canvi     
 (+/-) ajust per grau execució despesa     
 inversions realitzades per una entitat no integrada en grup i 

per a l'entitat local 
  

  
 ingressos per vendes d'accions (privatitzacions)     
 dividends i participació en beneficis     
 ingressos obtinguts pressupost UE                      
 operacions de permuta financera (SWAPS)     
 operacions de reintegrament i execució avals     
 Aportacions capital societats en pèrdues 0,00   
 Asumpció i cancel.lació de deutes 0,00   
 Despeses realitzades pte.aplicar pressupost     
 a 01-01-2013 4.897,00 

  a 31-12-2013 -6.732,67   
 adquisicions amb pagament aplaçat 0,00   
 arrendament financer 0,00   
 contractes associació público-privada (APPs) 0,00   
 inversions realitzades per compte altre AAPP no depenent 0,00   
 préstecs 0,00   
 Devoluc. ingressos pte.aplicar pressupost     
 a 01-01-2013 42.344,92 

  a 31-12-2013 -51.038,89   
 Correlació transferències AAPP no consolidables            

EX.2013 
0,00 

  
                                                                                       

EX.TANCATS 
0,00 

  
 Ingressos finalistes AAPP        
 + excés finançament afectat destinat finançament despesa 

no financera a 31-12-2012 
1.113.629,47 

 
 - excés finançament afectat destinat finançament despesa 

no financera a  31-12-2013 
-232.921,70   

 ajust de no recaptació - altres conceptes cap.4, 5 i 7              
(no transferències) 

    

 Total ajustaments SEC-95 839.549,96 
      Cal establir doncs que el resultat total és el següent relacionant-lo amb la quantia dels 

ingressos de la liquidació abans establerts: 
 

Capacitat/necessitat de finançament ajustat -142.109,71 

 

-0,77% 

 
B. REGLA DE LA DESPESA 

 
L’article 12 de la LOEPSF especifica que “La variació de la despesa computable de 
l'Administració Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no podrà 
superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de 
l'economia espanyola... i  “Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de 
referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola, 
d’acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa. 
Aquesta taxa s’ha de publicar a l’informe de situació de l’economia espanyola al qual es refereix 
l’article 15.5 d’aquesta Llei. És la referència a tenir en compte per l’Administració central i cada 
una de les comunitats autònomes i corporacions locals en l’elaboració dels seus pressupostos 
respectius.” 
 
El passat 20 de juliol de 2012, el Consell de Ministres va determinar la taxa de creixement per 
l’exercici 2013 de l’1,7%, al no estar aprovada cap taxa per l’exercici 2012, aquesta Corporació 
no havia establert la corresponent previsió de l’exercici, per tant abans de calcular l’import de la 
despesa computable de l’exercici caldrà establir a partir de la liquidació del 2012 quina ha estat 
aquesta.  
 
Pel que fa a la liquidació de l’exercici 2013 serà necessari comprovar si una vegada determinada 
la despesa computable del 2012, que constituirà la base de referència, per saber si s’assoleixi 
l’objectiu de taxa de creixement de l’1,7% incrementant-la de la forma corresponent.  
 
Les entitats que s’han de tenir en compte a efectes del càlcul de la regla de la despesa són les 
classificades en article 2.1 LOEPSF.  
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La Base de la regla de la despesa queda definida en l’article 12.2 de la LOEPSF “S’entén per 
despesa computable als efectes que preveu l’apartat anterior, la despesa no financera, definida 
en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del 
deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa 
finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions públiques 
i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades als 
sistemes de finançament.” 
 
De la mateixa manera que a la capacitat o necessitat de finançament, el control de la regla de la 
despesa és a nivell de grup, com al Consell Comarcal del Vallès Oriental no li ha estat adscrit cap 
ens extern, ni cap ens depèn de la nostra Corporació la despesa computable únicament serà la 
corresponent a aquesta Corporació.  
 

1. Com a entitats sotmesa a pressupost limitat el càlcul de la despesa computable de la 
liquidació del pressupost 2012 s’ha fet seguint la Guía para la determinación de la regla 
de gasto del articulo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales editada per la 

Intervenció General de l’Administració de l’Estat on es detalla que per obtenir els 
“empleos no financieros” exclosos els interessos del deute caldrà: 

 

 Sumar les depeses reconegudes dels capítols 1 a 7 del pressupost de despeses liquidat 
2012, tenint en compte que pel que fa al capítol 3 de despeses financeres, únicament 
s’inclouran les despeses d’emissió, formalització, modificació i cancel.lació de préstecs, 
deutes, altres operacions financeres i les despeses per execució d’avals, degut a que 
aquestes despeses no es consideren interessos segons el sistema europeu de comptes. 
 

 Sobre l’anterior import caldrà realitzar una sèrie d’ajustos que permetran aproximar les 
despeses pressupostàries al “empleos no financieros” seguint els criteris del Sistema 
Europeu de Comptes (SEC-95): 

a) Alienació de terrenys i d’altres inversions reals 
b) Inversions realitzades per empreses que no són administracions públiques per 

compte d’una corporació local. 
c) Reintegrament i execució d’avals. 
d) Aportacions de capital a societats en pèrdues 
e) Assumpció i cancel.lació de deutes 
f) Despeses realitzades en l’exercici pendents d’aplicar a pressupost 
g) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les associacions público 

privades segons el sistema europeu de comptes. 
h) Adquisicions amb pagament aplaçat. 
i) Arrendament financer. 
j) Condonació de Préstecs. 
k) Mecanisme extraordinari de pagaments a proveïdors. 
l) Inversions realitzades per compte d’altres administracions públiques 
m) Inexecució de la despesa( al tractar-se de liquidacions pressupostàries no és 

necessari aplicar aquest ajustament)  
(Com es comprova al càlcul que apareix més endavant únicament es tenen en 
compte per a aquests exercicis els ajustaments de la lletra f).  

 

 Del resultat obtingut es descomptarà la part de la despesa finançada amb fons finalistes 
procedents de la Unió Europea o d’altres Administracions Públiques. Així també es 
reduirà la part de la despesa que es financi amb ingressos afectats encara que aquests 
fons es rebin en un exercici diferent al de la despesa meritada. 
 

 Un cop determinada la despesa computable (“empleos no financieros”) s’haurien de 
descomptar, en el seu cas, aquelles despeses el destinatari de les quals sigui alguna de 
les entitats que integressin el grup sectoritzat com administració pública. 

 
Així de les xifres de la liquidació del pressupost 2012 la base de la despesa computable 
(“empleos no financieros”) del Consell comarcal és la següent, d’acord amb l’extracte i el 
càlcul pormenoritzat que s’inclou : 
 

 

CONSELL COMARCAL VALLES ORIENTAL 2012 

 

 

LIQUIDACIÓ  Regla de la Despesa     

 
        

CONSELL 
COMCARCAL 

 

Aplicacions no financeres, llevat interessos   
 

 

PRESSUPOST 
DE DESPESES  

    

  liquidac.2012 
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Capitol 1     2.714.588,58 

  
Capítol 2     5.603.193,41 

  
Capítol 3     65.382,64 

  
Capítol 4     5.786.931,81 

  
Capítol 6     139.453,21 

  
Capítol 7     3.290.465,70 

 

Resultat pressupostari operacions no financeres 17.600.015,35 

 

    ajust cap.3   -65.382,64 

 

    conceptes 
301,311,321,331,357   0,00 

 

          

 

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos 17.534.632,71 

 

          

 

Ajustaments SEC95     4.897,00  

 
Alienació de terrenys i d'altres inversions reals   0,00  

 
Inversions realitzades per compte de la Corporació Local 0,00  

 
Reintegrament i execució d'avals     0,00  

 
Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues   0,00  

 
Assumir deutes        0,00  

 
(+/-) Despesa pendent aplicar pressupost            (-) inicial (+) final 4.897,00 

 
Contractes d'associació pública privada   0,00  

 
Inversions amb abonament total de preu   0,00  

 
Arrendaments financers     0,00  

 
Condonació de préstecs     0,00  

 
Ajust excepcional 2012     0,00  

 
Inversions realitzades per compte d'altres AAPP   0,00  

 
(+/-) ajustes por grado ejecución del gasto (inejecución) 0,00  

 
Altres ajustaments SEC 95     0,00  

 

          

 

Despesa finançada amb fons (subvencions) provinents d' AAPP despesa fin. 

  subv.AAPP c.4 subv.AAPP c.7 
(+) 
desv.Negatives 

(-) 
desv.Positives provinent AAPP 

  13.414.127,62 3.429.918,91 202.349,19 -1.038.506,18 

 ESTAT/FONS 
EUROPEUS 338.883,33       -338.883,33 

C.AUTONOMA 11.408.268,28 3.290.465,70 183.518,66 -1.032.159,14 -13.850.093,50 

DIPUTACIÓ/AJ. 1.666.976,01 139.453,21 18.830,53 -6.347,04 -1.818.912,71 

 

Despesa finançada amb subvencions finalistes d'AAPP -16.007.889,54 

 

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos 17.534.632,71 

Ajustaments SEC95     4.897,00 

Despesa finançada amb subvencions finalistes d'AAPP -16.007.889,54 

        
 TOTAL DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI 2012 1.531.640,17 

 
2. El resultat del càlcul de la base de la despesa computable de l’exercici 2013 del Consell 

comarcal del Vallès Oriental, coincideix amb l’inclòs a l’aprovació del pressupost del 
2014, segons informe d’Intervenció de 7 d’abril de 2014, i que d’acord amb els 
antecedents anteriors suposa el següent càlcul en extracte i desglossat:  
 

 

CONSELL COMARCAL VALLÈS ORIENTAL 
liquidació 

2013 
  

 

LIQUIDACIÓ  Regla de la Despesa   
CONSELL 

COMARCAL 

 
          

 

Límit a la Base de la despesa     
 

 
Base exercici anterior (2012)     1.531.640,17  

 
Taxa límit aprovada pel Ministeri     1,70% 

 

Valoració de canvis normatius sobre recaptació   196.927,59  

 
       Preus públics transport adaptat 2013-pressupost 2012   61.825,36  

 

       Preus públics transport escolar 
pressupost 2013-pressupost 2012   

  
  135.102,23  

 

Valor màxim base de l'exercici     1.754.605,64  

 
          

 

Aplicacions no financeres, llevat interessos    
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PRESSUPOST DE DESPESES 
2013 

    

  
liquidacio 2013 

  
Capitol 1     3.242.243,15 

  
Capítol 2     5.098.117,89 

  
Capítol 3     39.803,10 

  
Capítol 4     6.670.877,74 

  
Capítol 6     152.071,58 

  
Capítol 7     4.126.385,68 

 
Resultat pressupostari operacions no financeres 

 

19.329.499,14 

     

  

 

    ajust  Cap.3   -39.803,10 

 

          

 

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos   19.289.696,04 

 

          

 

Ajustaments SEC95     1.835,67  

 
(-) Alienació de terrenys i d'altres inversions reals   0,00  

 

(+/-) Inversions realitzades per 
compte de la Corporació Local       0,00  

 
(+/-) Reintegrament i execució d'avals     0,00  

 
(+) aportacions de capital     0,00  

 
(+/-) assumpció i cancel.lació de deutesAssumir deutes    0,00  

 

(+/-) Despesa pendent aplicar pressupost            (-) inicial (+) 
final   1.835,67 

 
(+/-) pagaments a socis privats en el marc d'associacions público privades 0,00  

 
(+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat     0,00  

 
(+/-) Arrendaments financers     0,00  

 
(+) Condonació de préstecs     0,00  

 
(-) Inversions realitzades per la corporació per compte d'altres AAPP 0,00  

 
(+/-) ajustes por grado ejecución del gasto (inejecución)   0,00  

 
(+/-) Altres ajustaments SEC 95     0,00  

 

          

 

(-) Despesa finançada amb fons finalistes (subvencions) 
provinents UE o d'altres AAPP despesa fin. 

  
subv.AAPP c.4 subv.AAPP c.7 

(+) 
desv.Negat. 

(-) 
desv.Posit. provinent AAPP 

  12.648.108,06 4.261.350,79 999.008,76 -75.517,00   

ESTAT/ FONS 
EUROPEUS 409.909,72       409.909,72 

C.AUTONOMA 10.717.676,58 4.135.080,25 996.317,98 -64.264,77 15.784.810,04 

DIPUTACIÓ/AJ. 1.520.521,76 126.270,54 2.690,78 -11.252,23 1.638.230,85 

 
  

Despesa finançada amb subvencions 
finalistes d'AAPP  -17.832.950,61 

 
 
RESUM TOTAL       

 Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos  19.289.696,04 

Ajustaments SEC95  1.835,67 

Despesa finançada amb subvencions finalistes d'AAPP  -17.832.950,61 

TOTAL DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI 2013 1.458.581,10 

 
3. Finalment, cal establir el fet si la despesa computable del 2013 està per sobre o per sota 

de la del 2012 més els increments establerts del 1,7%, així el càlcul resultat és el 
següent: 
 

Límit a la Base de la despesa  

 Base exercici anterior liquidació 2012  
  

1.531.640,17  

Taxa límit aprovada pel Ministeri 
  

1,70% 

Valoració de canvis normatius sobre recaptació  196.927,59  

       Preus públics transport adaptat 2013-pressupost 2012 61.825,36  
       Preus públics transport escolar pressupost 2013-pressupost 2012 135.102,23  

Valor màxim base de l'exercici 2013 1.754.605,64  
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En aquest càlcul s’ha incrementat la base de l’exercici del 2012, a més del percentatge 
establert, per les modificacions normatives aprovades pel Consell Comarcal en relació 
als seus ingressos que s’han aplicat a l’exercici del 2013 i que han generat un increment 
de liquidació pels imports que apareixen i que, a més, tenen intenció de continuïtat. 
 
Tal i com podem comprovar en aquest quadre, la despesa computable de l’exercici del 
2013 ha estat inferior a la corresponent a l’exercici del 2012 incrementada en l’increment 
marcat des del Ministerio i per les modificacions normatives aprovades per part del 
Consell Comarcal. D’aquesta forma el límit màxim de la despesa per a l’exercici 2013 
era de 1.754.605,64 €, quan de la liquidació del 2013 la despesa computable era 
únicament de 1.458.581,10 €. 
 
C. OBJECTIU DE DEUTE 

 

La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals. Així en el seu 
article 13 indica que: 
“1. El volum de deute públic, definida d’acord amb el Protocol sobre  procediment de dèficit 
excessiu, del conjunt d’administracions Públiques no podrà superar el 60% del producte interior 
brut nacional expressat en termes nominals, o el que s’estableixi per la normativa europea. 
Aquest límit es distribuirà d’acord amb els següents percentatges, expressats en termes nominals 
del producte interior brut nacional: 44% per l’administració central 13% per al conjunt de 
comunitats autònomes i 3% per al conjunt de corporacions locals. 
 
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions 
d’endeutament net.” 
 
Donat que el límit de l’article 13 de la LOEPSF és a nivell de sector local, cal entendre que 
l’objectiu a nivell d’entitat ve determinat pel límit vigent  per contractar operacions per 
endeutament. Per tant, s’assoleix l’objectiu de deute si el nivell d’endeutament de la corresponent 
administració és inferior al límit vigent durant 2013 per contractar operacions per endeutament, o 
en cas de ser superior, aquest s’hagi reduït al llarg d’aquest exercici.  
 
En qualsevol cas no és necessari realitzar cap càlcul en aquest sentit ja que la no existència de 
deute a llarg termini, significa que s’adequa en tot cas al control sobre la sostenibilitat financera 
de la Corporació. 
 
 
CONCLUSIÓ SOBRE ELS CONTROLS 

 
1. Control de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.- Atès que el Consell comarcal del 

Vallès Oriental és una de les entitats definides a l’article 2.1 LOEPSF i 4.1 del reglament de 
la LGEP cal establir que d’acord amb el càlcul que apareix amb anterioritat al present 
expedient no s’ha obtingut de la liquidació del pressupost 2013 un resultat de Capacitat de 
finançament, sinó que com es recull la Necessitat de finançament és per import de 
142.109,71 euros, del que es desprèn que no s’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària 

de la llei orgànica 2/2012 per a la liquidació de l’exercici 2013. 
 
Serà necessari doncs, aprovar un Pla econòmic i financer, d’acord amb el que estableix 
l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, que obliga en cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària l'Administració incomplidora a formular un pla econòmic financer que permeti 
durant l'any en curs i el següent el compliment dels objectius. 
 
Aquest pla econòmic contindrà com a mínim la següent informació:  
a) Les causes de l'incompliment de l'objectiu establert o, si escau, de l'incompliment de la 
regla de la despesa. 
b) Les previsions tendencials d'ingressos i despeses, sota el supòsit que no es produeixen 
canvis en les polítiques fiscals i de despeses. 
c) La descripció, quantificació i el calendari d'aplicació de les mesures incloses en el pla, 
assenyalant les partides pressupostàries o registres extrapressupostaris en què 
comptabilitzaran. 
d) Les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les quals parteix el pla, 
així com els supòsits sobre els quals es basen aquestes previsions, d'acord amb el que 
preveu l'informe a què es fa referència en l'apartat 5 de l'article 15. 
e) Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius 
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2. Control de la regla de despesa.-  Fins al moment s’han avaluat la Regla de la despesa en 

relació al pressupost del 2013 i al pressupost 2014, essent en ambdós casos positiva la 
comparació; però fins a la data aquesta és la primera avaluació sobre liquidacions 
pressupostàries.   
 
D’acord amb el present quadre la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 del Consell 
Comarcal compleix amb el límit de la regla de la despesa, en relació a la liquidació de la 
despesa de l’exercici 2012, ja que la despesa no financera sense finançament es troba per 
sota del possible increment sobre la despesa del 2012, en relació a les modificacions 
normatives i a la previsió d’increment prevista :  
 

Base de la despesa LIQUIDACIO PRESSUPOST 2013    

Valor màxim base de l'exercici 2013  1.754.605,64 

Base de la despesa exercici actual 2013  1.458.581,10 

Marge a la Regla de la Despesa  296.024,54 

Taxa implícita d'increment  -24,10% 

 
3. Control de l’objectiu de deute.-  No hi ha cap normativa que defineixi quin és l’objectiu de 

deute individualitzat a nivell de entitat o grup consolidable d’entitats. Sols hi ha un objectiu a 
nivell de sector local a l'article 13 de la Llei Orgànica 2/2012. En tot cas, pel que respecta al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental és evident que es compleix ja que no existeix cap 
endeutament. Els controls de la llei orgànica 2/2012 es compleixen en la liquidació del 
pressupost 2013. 
 

4. Per tant en compliment del que s’estableix en 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, caldrà 
elevar al Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental  aquest informe de control del 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent 
a la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 

5. Serà el Ple de la Corporació qui haurà d’aprovar d’acord amb l’article 23.4 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el Pla 
econòmic i financer, que serà tramès a la Comunitat autònoma per a la seva tutela i del qual 
caldrà fer la mateix publicitat que als pressupostos de la Corporació.” 

 
 
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 
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 2013 del Consell Comarcal esmentat a 
la relació de fets. 
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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 Sánchez diu que en relació a la liquidació de l’exercici 
2013, en principi s’havia de fer l’informe sobre l’estabilitat, és a dir, si compliem amb el 
requisit corresponent en relació a l’estabilitat del Consell Comarcal, el nivell de deute, 
a la liquidació o al tema de la despesa efectuada. En relació a la despesa efectuada no 
hi ha cap problema en relació als comptes de l’any 2012 i el 2013. En relació al deute 
no hi ha cap problema perquè, com tothom sap, en principi el Consell Comarcal no té 
cap deute a llarg termini i el que sí que succeeix, en relació a l’estabilitat 
pressupostaria, en relació als ingressos i despeses sí que existeix una situació de 
necessitat de finançament per un import de 142.109,71 €, el que suposa que al entrar 
en estabilitat s’haurà d’aprovar un planejament en properes dates i s’haurà de 
comunicar a la Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat perquè tingui coneixement i realitzi els exercicis de 
tutela financera corresponents. 
 
 
12. Dictamen d’aprovació del compte general de l’any 2013. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 24 de setembre de 2014, que és 
el que segueix: 
 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’1 de juliol de 2014, el senyor Francesc Aragón i Sánchez, interventor general, va 

emetre informe detallat sobre el Compte General del pressupost de l’exercici 2013 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, següent:  
“ 
1.Normativa aplicable i tramitació 

 
Les entitats locals, els seus organismes autònoms i les societats de capital íntegre o majoritàriament 
municipal estan sotmeses al règim de comptabilitat pública i obligades a retre comptes de les seves 
operacions. 
 
A nivell normatiu, aquesta obligació està establerta en les següents disposicions: 
 
1.1.Hisendes locals 
 
a) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes locals. 
 
Articles 191 a 193, respecte de la liquidació del pressupost i 
Articles 208 a 212, respecte del compte general 
 
1.1.2.RD 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 
39/1988, en matèria de pressupostos, que denominarem reglament pressupostari. 
 
Articles 89 a 105, relatius a la liquidació dels pressupostos. 
 
1.1.3.Instrucció de comptabilitat per a l'Administració local, aprovada per Ordre EHA/4041/2004, de 
23 de novembre, per la qual s'aprova la instrucció del model de comptabilitat pública. 
 
Regles 97 a 104, relatives al Compte General. 
 
1.1.4 Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local, annex a la ICAL, 
per tot allò que encara sigui vigent per no contradir la Instrucció actualment vigent. 
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1.2 Normativa i tramitació 
 
D'acord amb els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, articles del 206 al 212 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, 56 de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya 8/1987 de 15 d'abril i altres disposicions 
concordants, els estats i comptes de l'Entitat local els retrà el president de la corporació abans del dia 
15 de maig de l'exercici següent a què correspongui. 
 
Aquests comptes seran redactats per l'Interventor i es sotmetran, juntament amb tots els seus 
justificants, a informe de la Comissió Especial de Comptes, abans del primer de juny, la qual estarà 
constituïda per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres 
és proporcional a la seva representativitat al Consell Comarcal o en nombre igual per a cada grup. En 
aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat (article 56 de la Llei 8/1987, de 2 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya). 
 
Els Comptes generals i la documentació complementària restarà a disposició dels membres de la 
Comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim, 15 dies abans de la primera reunió 
(article 98.3 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya). Es podran efectuar reunions 
preparatòries si el president ho acorda o si ho demana una quarta part, almenys, del nombre legal de 
membres de la Comissió. 
 
Pel que fa a la documentació que es posarà a disposició de la Comissió Especial de Comptes, cal fer 
una interpretació conjunta dels articles 56 i 98 de la Llei 8/1987, la regla de la ICAL i l'article 15 del 
ROF i RJ. 
 
La Comissió Especial, després d'examinar els comptes i els seus justificants, n'emetrà dictamen. Tant 
els Comptes com el dictamen emès per la Comissió seran exposats al públic durant un termini de 
quinze dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit totes les 
objeccions i observacions que es considerin oportunes. Si es formulen reclamacions, la Comissió 
Especial les examinarà i n'emetrà un nou informe. 
 
Finalment, els Comptes acompanyats de tots els justificants i els dictàmens de la Comissió especial, 
se sotmetran a l'aprovació del Ple de la corporació. L'acord d'aprovació haurà de ser adoptat per 
majoria simple dels membres presents, abans del dia 1 d'octubre. 
 
Un cop aprovat el Compte General, es trametrà una còpia de l'expedient a la Sindicatura de Comptes, 
per a la seva fiscalització, abans del 15 d'octubre. 
 
2.Contingut 
 

De conformitat amb la normativa aplicable, el Compte General de l'exercici estarà integrat pels 
comptes del Consell Comarcal. Atès que el Consell Comarcal no té altres ens dependents no haurà 
de retre els comptes en consolidació, composant els comptes comarcals únicament els de l’entitat 
comarcal. 
 
2.1Estructura del compte dels ens amb règim pressupostari 
El Consell ha de realitzar les seves operacions econòmiques i financeres en el marc del pressupost 
anual aprovat pel Ple. L'estructura dels seus Comptes Generals serà la següent: 
 
2.1.1.Comptes i estats comptables. 

 Liquidació del pressupost 

 Balanç de situació 

 Comptes de resultats 

 Memòria 
 

 Als comptes anuals de la pròpia entitat i de cadascú dels seus organismes autònoms haurà 
d'unir-se la següent documentació: 

a) Actes d'arqueig referides a fi d'exercici 
b) Notes o certificacions de cada entitat bancària dels ròssecs existents i, en el seu cas, els 
corresponents estats de conciliació. 

 
2.1.1.1Documentació complementària 
 
La que s'estableix a la regla 101 de la Instrucció del model normal de comptabilitat pública. 
 
3. Informe de la Intervenció 
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3.1Compte general del Consell Comarcal  
 
El compte general del Consell Comarcal ha d'estar integrat per la documentació que s'ha referit 
anteriorment, pertanyent a l'àmbit de la comptabilitat pressupostària i al de la comptabilitat financera, 
de la que convé destacar: 
 
De la comptabilitat pressupostària 

 Liquidació del pressupost 
De la comptabilitat finacera 

 Balanç de situació a 31 de desembre  

 Compte de resultats 31 de desembre 

 Memòria 
 
3.2.1 Liquidació pressupostària 
 
La liquidació va ser aprovada per Decret de Gerència, 217/2014, de data 24 de març i es donarà 
compte al Ple del Consell Comarcal del 1 d’octubre, segons el detall següent: 
 

 Resultat pressupostari 

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2013 

        
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 
AJUSTOS 

RESULTAT 
PRESSUPOS- 

TARIA 

 
a. Operacions corrents 14.089.906,38  15.051.041,88  

 
-961.135,50  

 
b. Altres operacions no financeres 4.257.933,09  4.278.457,26  

 
-20.524,17  

1. Total operacions no financeres (a+b) 18.347.839,47  19.329.499,14  
 

-981.659,67  

2. Actius financers 
 

9.700,00  9.700,00  
 

0,00  

3. Passius financers 
 

0,00  0,00  
 

0,00  

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 18.357.539,47  19.339.199,14    -981.659,67  

AJUSTOS: 
      

 
4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria despeses grals 67.462,31  

 

 
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 999.008,76  

 

 
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 75.517,00  

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT       9.294,40  

 

 Romanent de tresoreria 

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2013 

    IMPORTS ANY 2013 IMPORTS ANY  2012 

1. (+) Fons líquids 

 

2.211.195,73  

 

3.153.062,96 

2. (+) Drets pendents de cobrament 

 

16.703.588,11 

 

12.960.319,56 

 (+) del Pressupost corrent 11.176.831,34  

 

10.581.424,91 

 

 

(+) de Pressupostos tancats 5.469.264,43  

 

2.355.574,81 

 

 

(+) d'operacions no pressupostàries 57.492,34 

 

23.319,84 

 

 

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 

 

0,00 

 3. (-) Obligacions pendents de pagament 

 

18.092.877,06 

 

14.564.075,71 

 

(+) del Pressupost corrent 10.333.296,74 

 

8.214.151,41 

 

 

(+) de Pressupostos tancats 4.280.921,08 

 

5.158.149,18 

 

 

(+) d'operacions no pressupostàries 3.478.659,24 

 

1.191.775,12 

 

 

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 

 

0,00 

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)   821.906,78   1.549.306,81 

II. Saldos de dubtós cobrament 

 

184.275,02 

 

175.632,87 

III. Excés de finançament afectat 

 

232.921,70 

 

1.113.629,47 

IV. Romanent de tresoreria despeses generals (I - II - III) 404.710,06   260.044,47 

 
3.2.2.Balanç de situació 

 
El balanç de situació a 31 de desembre, agregat a nivell de subgrup comptable, presenta la 
següent informació. Segons la normativa aplicable, el balanç de situació reflecteix la situació dels 
actius segons el grau de disponibilitat i dels passius segons el grau d'exigibilitat. 

 

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESENBRE 2013 

ACTIU  

Inversions destinades a l'ús general 1.223.244,75 € 
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Immobilitzacions immaterials 0,00 € 

Immobilitzacions materials 11.356.505,71 € 

Inversions gestionades d’altres ens 0,00 € 

Patrimoni públic del sòl 0,00 € 

Inversions financeres permanents 0,00 € 

Deutors 16.519.063,71 € 

Inversions financeres temporals 249,38 € 

Tresoreria 2.211.195,73 € 

TOTAL GENERAL 31.310.259,28 € 

PASSIU  

Patrimoni 14.643.728,39 € 

Reserves 0,00 € 

Resultats d'exercicis anteriors -526.846,84 € 

Resultats de l'exercici -957.270,89 € 

Altres deutes a llarg termini 0,00 € 

Altres deutes a curt termini 3.360.637,22 € 

Creditors 14.790.011,40 € 

TOTAL GENERAL 31.310.259,28 € 

 
3.2.3 Compte de resultats de l'exercici 
 
El compte de resultats de l'exercici quantifica el resultat econòmic per agregació dels diferents 
resultats parcials que es puguin donar, com el resultat per operacions corrents de l'exercici, més 
els resultats extraordinaris i les modificacions d'obligacions i drets d'exercicis tancats. 
 
El resultat de l'exercici ha estat un desestalvi de 957.270,89 €. 
 
3.2.3.1.Despeses 

COMPTE DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE 2013 

DESPESES   

Aprovisionaments   

Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials 8.713.863,38 € 

Despeses financeres i assimilables 39.803,10 € 

Transferències i subvencions 10.797.263,42 € 

Pèrdues i despeses extraordinàries 228.386,38 € 

ESTALVI   

 
3.2.3.2.Ingressos 

COMPTE DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE 2013 

INGRESSOS   

Vendes i prestacions de serveis 286.722,69 € 

Ingressos de gestió ordinaria 99.163,36 € 

Altres ingressos de gestió ordinaria 20.216,66 € 

Transferències i subvencions 17.933.042,19 € 

Guanys i ingressos extraordinaris 482.900,49 € 

DESESTALVI 957.270,89 € 

 
4.Conclusions 

 
Quant al contingut dels esmentats comptes, la Intervenció posa de manifest que, en termes generals, 
s'ha seguit el que disposen els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i capítols 1r., 2n. i 3r. del 
títol  IV de la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració local per Ordre EHA/4041/2004, de 23 
de novembre. 
 
En aquests comptes existeix un error important pel que afecta a l’Acta d’Arqueig de finals de l’exercici 
ja que s’ha pogut comprovar com el total existents és superior al existent als comptes del Consell 
Comarcal per haver-se introduit un ingrés pressupostari per import inferior al realment cobrat. 
 
No s’acompleixen els terminis establerts per a la formació dels comptes generals, no obstant, encara 
es podran aprovar en termini suficient si aquests són informats abans del mes d’agost. 
 
A la vista del Compte General, la Intervenvió n'informa favorablement la formació. 
 
La qual cosa posa de manifest als efectes oportuns.” 
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2. El 23 de juliol de 2014, la Comissió Especial de Comptes va dictaminar: 

 
Primer. Informar favorablement el Compte General de l’exercici 2013, integrat per 
l’estat i documents comptables. 
 
Segon. Mitjançant l’edicte en el BOP i en el tauler d’anuncis del Consell, el Compte 
General restarà exposat al públic durant un termini de 15 dies, a fi que durant 
aquest temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les 
esmenes i les observacions oportunes, que seran resoltes per la pròpia Comissió 
Especial de Comptes. 
 
Si durant el termini esmentat no es presenta cap reclamació, s’entendrà elevat a 
definitiu el dictamen de la Comissió Especial de Comptes sense necessitat de ser 
informat novament. 

 
3. El Compte General de l’exercici 2013 junt amb l’informe de la Comissió Especial de 

Comptes s’exposà al Públic en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 4 d’agost de 2014. Aquest es va 
exposar al públic durant el termini reglamentari, sense que es presentés cap 
al·legació ni reclamació al respecte. 

 
4. El 24 de setembre de 2014 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 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que per l’aprovació del 
Compte General, aquest s’haurà d’acompanyar dels informes de la Comissió 
Especial de Comptes i de les reclamacions i esmenes formulades, sotmetent-se el 
al Ple de la corporació, perquè, en el seu cas, pugui ser aprovat abans del dia 1 
d’octubre.  

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

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon  al 
Ple aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes.  

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple del Consell Comarcal que acordi:  
 
1. Aprovar el Compte General de l’exercici 2013, integrat pels estats comptables i la 

memòria que s’inclouen. 
 

2. Trametre aquest acord a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el conveni signat 
entre la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Cuentas per a la coordinació del 
retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats locals, abans del 15 
d’octubre, d’acord amb l’article 223 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
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El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 28 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
13. Dictamen d’aprovació d’unes bases per la provisió del lloc de treball de cap 

de l’Àrea de Persones i Valors. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 24 de setembre de 2014, que és 
el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 d’abril de 2014, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el 

pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2014, 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 16 d’abril de 2014 CVE - núm. 
022014009690, i es va exposar al públic durant el termini reglamentari, sense que 
es presentés cap al·legació ni reclamació al respecte. L’aprovació definitiva es va 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 19 de maig de 2014 
CVE - núm. de registre: 022014012000. 
 
Així mateix, s’ha publicat íntegrament la plantilla de llocs de treball en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6623, de 15 de maig de 2014. 
 

2. L’annex de personal preveu la creació d’un lloc de treball de Cap de l’Àrea de 
Persones i Valors, el sistema de provisió del qual serà per lliure designació. 

 
3. El 24 de setembre de 2014 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. 
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar les Bases particulars que regeixen la convocatòria per a la provisió del 

llocs de treball del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i que són les següents: 

 
1.-Requisits  
 
Caldrà que aquelles persones que concorrin en aquesta convocatòria pública reuneixin els 
següents requisits: 
 
a) Ser funcionari/ària de carrera de l’escala d’administració general 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 aquestes bases, 
es requereix: Tenir qualsevol categoria del subgrup de classificació A1 (antic grup A) 
 
d) Tenir una antiguitat mínima de dos anys en la destinació que actualment s'ocupi. 
 
2.- Acreditació de mèrits 
  
Les persones interessades poden presentar currículum vitae i aportar els mèrits que 
considerin pertinents. 
 
El personal que es presenti en aquesta convocatòria, que es trobi en servei actiu i adscrit a 
la plantilla del Consell Comarcal del Vallès Oriental – endavant Consell Comarcal - no 
caldrà que aporti el full corresponent al currículum formatiu, que s'aportarà d'ofici. En tot 
cas, sí que haurà d'adjuntar les acreditacions corresponents a les activitats formatives que 
no constin en l'esmentat currículum, així com altres mèrits. 
 
3.- Presentació de sol·licituds  
 
El personal que desitgi participar en aquesta convocatòria haurà de presentar sol·licitud 
lliurar-la en el Registre General Consell Comarcal, Carrer Miquel Ricomà, 46, de 
Granollers, dins el termini de deu dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de 
l'anunci de la convocatòria. 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal 
dictarà resolució, en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos i 
exclosos i establint la comissió de valoració designada pel gerent. 
 
L'esmentada llista s'exposarà en el tauler d'edictes del  Consell Comarcal, i es concedirà un 
termini de deu dies hàbils per a subsanacions i possibles reclamacions. Les al·legacions 
presentades es resoldran en el termini dels 30 dies hàbils següents a comptar des de la 
presentació de les mateixes. 
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran 
desestimades. 
 
4.- Altres aspectes  
 
Un cop finalitzat el procés, es faran públics els resultats en el en el tauler d'edictes del 
Consell Comarcal. 
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5.- Normativa reguladora  
 
Aquesta convocatòria, les seves bases així com el seu procediment de resolució, es 
regulen pel Reglament de personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol i supletòriament el Reglament general de provisió de llocs de 
treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de maig.  
 
Annex 1 
 
Identificació del lloc a proveir pel sistema de lliure designació  

 Descripció del lloc: Cap de l’Àrea de Persones i Valors 

 Número de llocs de treball:1  

 Lloc retributiu: A1 - Nivell complement destinació: 24  
 
Característiques del lloc  

 Àrea: Persones i Valors 

 Centre Treball: c/ Miquel Ricomà, 46, Granollers  

 Tipologia de jornada: l’establerta a la normativa vigent 

 Funcions bàsiques assignades: Consulteu la relació de llocs de treball 
 
Requisits per participar  
A més dels requisits a què fan referència les Bases particulars de la convocatòria i la 
normativa d’aplicació, es requereix: 
  

 Tenir qualsevol categoria del subgrup de classificació A1 (antic grup A)  
 
Mèrits  
 
Experiència professional:  

 En l'àmbit de la funció directiva o de coordinació, així com en la gestió de 
desenvolupament de projectes integrats a l’àmbit de l’Àrea.  

 
Àmbits de formació: 

 Gestió de recursos humans  

 Organització del treball  

 Control pressupostari  

 Gestió de projectes  

 Gestió de la qualitat dels serveis  

 Habilitats directives  

 Gestió de la informació  

 Tecnologies de la informació i comunicació  

 Informàtica a nivell d'usuari: Word avançat, Excel avançat, Access inicial i avançat  

 Català  
 
Tractant-se del sistema de lliure designació no existeix barem de mèrits. 

 
2. Donar publicitat interna d’aquests acords.” 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 28 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESTUDIS 
 
14. Donar compte del Decret de Presidència 88/2014, de 22 de juliol, d’aprovació 

d’un acord. 

http://www.gencat.net/governacio-ap/administracio/pdf/dec123-97.PDF
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El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Presidència 
88/2014, de 22 de juliol, d’aprovació d’un acord. 
 
  
15. Donar compte del Decret de Gerència 725/2014, de 30 de juliol, d’aprovació 

d’una certificació d’obra. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Gerència 
725/2014, de 30 de juliol, d’aprovació d’una certificació d’obra. 
 
 
16. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de l’addenda al conveni de 

col·laboració i d’encàrrec de gestió del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya 2008-2012. 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Política Territorial i Estudis, de 24 de setembre de 2014, 
que és el que segueix: 
 
 

RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 22 de setembre, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori, ha emès l’informe següent: 

 
“El 26 de maig de 2014 el Consell Comarcal va subscriure un conveni amb el Departament 
de Governació i Relacions Institucionals per a l’encàrrec de gestió del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012. 
 
D’acord amb aquest conveni, es preveu assignar al Consell Comarcal les activitats de 
gestió del PUOSC 20008-2012 relacionades amb la tramitació de les actuacions que 
encara no han estat finalitzades, d’acord amb el que estableix la base vuitena de les 
d’execució del PUOSC 2008/2012, aprovades pel Decret 101/2008, de 6 de maig. 
Aquestes activitats de gestió consisteixen en la recepció de la informació referent a la 
contractació i l’execució de les actuacions subvencionades, així com els pagaments als ens 
locals beneficiaris i totes aquelles tasques que li pugui encomanar la Direcció General 
d’Administració Local. 
 
Pel que fa al finançament, el conveni preveu que la Direcció General d’Administració Local 
realitzarà una aportació de 7.059,36 euros al Consell Comarcal, igual per a tots els anys de 
vigència del conveni, la qual s’estén fins al 31 de desembre de 2017. 
 
El 15 de setembre de 2014 la Direcció General d’Administració Local ha fet arribar al 
Consell Comarcal una addenda al conveni subscrit, d’acord amb la qual s’afegeix una 
clàusula cinquena bis en relació a la garantia del finançament. Més concretament, 
l’addenda estableix un termini de pagament de quatre mesos des que la Generalitat de 
Catalunya notifiqui la conformitat amb les tasques assignades en els termes previstos en el 
conveni així com la possibilitat d’ampliar aquest termini de quatre mesos sense que el 
període total de pagament pugui excedir del doble del darrer període mig de termini a 
proveïdors que correspongui a l’àmbit “resta”. 
 
Un cop vista la proposta d’addenda del conveni, se’n proposa l’aprovació, malgrat la 
precarietat de les condicions de finançament, tenint en compte que es considera d’interès 
per als ajuntaments de la comarca poder seguir prestant el servei assignat.” 

 
2. El 24 de setembre de 2014 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 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les  de les administracions públiques de Catalunya, pel que fa als 
convenis de col·laboració. 

 
2. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
3. El Conveni de col·laboració entre el Departament de Governació i Relacions 

Institucionals i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’encàrrec de gestió del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012. 

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

aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la 
competència del Ple per adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual 
correspon al Ple exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis 
i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans 
comarcals. 

 
 
Per això, 
 

PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda al conveni de col·laboració entre el 

Departament de Governació i Relacions Institucionals i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental per a l’encàrrec de gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya 2008-2012, d’acord amb el contingut següent: 
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2. Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals de 
la Generalitat de Catalunya.” 

 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 28 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
17. Dictamen de modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 

en matèria de medi ambient i enginyeria amb l’Ajuntament de Martorelles. 
 
El president comenta que hi ha un error en el títol del dictamen, ja que el conveni és 
amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Política Territorial i Estudis, de 24 de setembre de 2014, 
que és el que segueix: 
 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 28 de gener de 2013, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de 
Santa Maria de Martorelles vàrem formalitzar el conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a 
l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles en matèria d’arquitectura tècnica i de 
medi ambient i enginyeria. 
 

2. El 17 de juliol de 2014, vàrem formalitzar la pròrroga de l’esmentat conveni per a 
l’any 2014. 

 
3. El 22 de setembre, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 

“El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles per a la prestació d’assistència tècnica en virtut del qual presta a l’Ajuntament 
assistència en matèria d’arquitectura a raó de 4 hores setmanals i de medi ambient i 
enginyeria a raó de 4 hores quinzenals. 
 
El cost de l’assistència tècnica concertada es va fixar en 8.480,80 euros per a l’any 2013. 
Tenint en compte la revisió de preus establerta pel conveni, per a l’any 2014, cost de 
l’assistència és de 8.506,24 euros, que l’Ajuntament havia d’abonar al Consell Comarcal 
per meitats iguals abans del 31 de gener i 31 de juliol. 
 
De fet, al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació 
d'assistència tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret 
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legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. 
 
El 16 de setembre de 2014 l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles ha sol·licitat al 
Consell Comarcal la modificació del conveni vigent per ampliar la dedicació en matèria 
d’arquitectura de 4 a 7 hores setmanals a partir de l’1 d’octubre de 2014.  
 
Així doncs, s’informa favorablement la modificació del conveni en els termes següents: 
 
1. Ampliar la dedicació del servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura de 4 a 7 

hores setmanals a partir de l’1 d’octubre de 2014. 
 

2. Establir el cost addicional del servei per al 2014 en 1.106,82 euros, que l’Ajuntament 
haurà d’abonar al Consell Comarcal abans del 31 de d’octubre de 2014. Per a l’any 
2015, en cas de formalitzar-se la segona i última pròrroga possible del conveni, aquest 
cost addicional seria de 4.427,29 euros i l’Ajuntament l’hauria d’abonar al Consell 
Comarcal abans del 31 de juliol de 2015.” 

 
4. El 24 de setembre de 2014 s’ha celebrat la Comissió Informativa i cap membre no 

es troba disconforme amb la proposta que els ha estat formulada. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a 
la comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la 
comarca i l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per 
la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda modificativa del conveni per a la 

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

 “R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Julián Trapero Frias, alcalde-president de l’Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles, assistit per la secretària de la corporació, senyora Maria Teresa 
Gisbert Coll. 

 
I N T E R V E N E N 

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

M A N I F E S T E N 

 
I. Que el 28 de gener de 2013, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 

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

II. Que el 17 de juliol de 2014, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT vàrem 
formalitzar la pròrroga de l’esmentat conveni. 
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III. Que el 16 de setembre de 2014, l’AJUNTAMENT va sol·licitar la modificació del conveni 

vigent per tal d’ampliar la dedicació en matèria d’arquitectura de 4 a 7 hores setmanals 
amb efectes a partir de l’1 d’octubre de 2014. 

   
IV. Que és de l’interès d’ambdues parts modificar l’esmentat conveni per tal d’ampliar les 

hores d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica.  
 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest 
conveni que subjecten als següents 
 

P A C T E S 
 
Primer. Objecte 
 

L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica per part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria d’arquitectura 
tècnica i de medi ambient i enginyeria, en endavant el CONVENI, consistent en ampliar la 
dedicació del servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura.   

 
Segon. Contingut de la modificació 
 
1. Per raó d’aquesta addenda es modifica el CONVENI per ampliar la dedicació del servei 

d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura de 4 a 7 hores setmanals a partir de l’1 
d’octubre de 2014. 

 
2. El cost addicional corresponent a l’ampliació de la prestació d’assistència tècnica en 

matèria d’arquitectura per al 2014 és de 1.106,82 euros, que l’Ajuntament ha d’abonar 
al Consell Comarcal abans del 31 de d’octubre de 2014. 
 

Tercer. Pròrroga 
 
Pel cas que es formalitzi la possible pròrroga del Conveni per a l’any 2015, el cost 
addicional corresponent a l’ampliació de la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’arquitectura és de 4.427,29 euros i l’Ajuntament l’haurà d’abonar al Consell Comarcal 
abans del 31 de juliol de 2015. 
 
Quart. Conservació del CONVENI 
 
El contingut del CONVENI es manté vigent en tot allò que hagi estat modificat per aquesta 
addenda. 
 
Cinquè. Vigència 
 
Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des 
de l’1 d’octubre de 2014. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament. 
 
El Ple aprova el dictamen per assentiment dels 28 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE PÒLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
18. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 
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- 723/2014, de 30 de juliol, d’atorgament d’un contracte 
- 727/2014, de 31 de juliol, d’aprovació d’un expedient de contractació 

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

- 723/2014, de 30 de juliol, d’atorgament d’un contracte 
- 727/2014, de 31 de juliol, d’aprovació d’un expedient de contractació 

 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS 
 
19. Donar compte del Decret de Presidència 83/2014, de 16 de juliol de 

modificació d’obertura d’una licitació. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de Presidència 
83/2014, de 16 de juliol de modificació d’obertura d’una licitació 
  
 
20. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 592/2014, de 17 de juliol, d’aprovació del padró 
- 612/2014, de 28 de juliol; 614/2014, de 28 de juliol;616/2014, de 28 de juliol; 617/2014, de 28 

de juliol; 618/2014, de 28 de juliol; 619/2014, de 28 de juliol; 627/2014, de 28 de juliol; 
628/2014, de 28 de juliol; 743/2014, d’1 d'agost; 757/2014, de 4 de setembre; i 758/2014, de 
4 de setembre, d’adjudicació de contractes 

- 620/2014, de 28 de juliol; 622/2014, de 28 de juliol; 623/2014, de 28 de juliol; i 624/2014, de 
28 de juliol, d’atorgament d’un contracte administratiu 

 
- De reactivació de SAD 

579/2014, de 14 de juliol, SAD 11/004/2012 
 

- De resolució de SAD 
584/2014, de 15 de juliol, SAD 18/032/2014; 585/2014, de 15 de juliol, SAD 14/022/2014; 
595/2014, de 21 de juliol, SAD 18/033/2014; 600/2014, de 22 de juliol, SAD 13/049/2014; 
601/2014, de 22 de juliol, SAD 13/046/2014; 610/2014, de 25 de juliol, SAD 29/037/2014; 
611/2014, de 28 de juliol, SAD 13/050/2014; 625/2014, de 28 de juliol, SAD 13/045/2014; 
630/2014, de 28 de juliol, SAD 07/017/2014; 715/2014, de 29 de juliol, SAD 29/038/2014; 
720/2014, de 30 de juliol, SAD 07/018/2014; i 721/2014, de 30 de juliol, SAD 18/034/2014 
 

- De revisió de SAD 
582/2014, de 15 de juliol, SAD 25/031/2013; 583/2014, de 15 de juliol, SAD 25/008/2012; 
587/2014, de 15 de juliol, SAD 10/013/2010; 596/2014, de 22 de juliol, SAD 29/032/2009; 
597/2014, de 22 de juliol, SAD 29/013/2011; 626/2014, de 28 de juliol, SAD 29/024/2008; 
629/2014, de 28 de juliol, SAD 18/025/2014; 716/2014, de 30 de juliol, SAD 29/036/2014; 
717/2014, de 30 de juliol, SAD 41/007/2013; 718/2014, de 30 de juliol, SAD 10/002/2010 

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

- 592/2014, de 17 de juliol, d’aprovació del padró 
- 612/2014, de 28 de juliol; 614/2014, de 28 de juliol;616/2014, de 28 de juliol; 617/2014, de 28 de 

juliol; 618/2014, de 28 de juliol; 619/2014, de 28 de juliol; 627/2014, de 28 de juliol; 628/2014, de 
28 de juliol; 743/2014, d’1 d'agost; 757/2014, de 4 de setembre; i 758/2014, de 4 de setembre, 
d’adjudicació de contractes 

- 620/2014, de 28 de juliol; 622/2014, de 28 de juliol; 623/2014, de 28 de juliol; i 624/2014, de 28 
de juliol, d’atorgament d’un contracte administratiu 

 
- De reactivació de SAD 

579/2014, de 14 de juliol, SAD 11/004/2012 
 

- De resolució de SAD 
584/2014, de 15 de juliol, SAD 18/032/2014; 585/2014, de 15 de juliol, SAD 14/022/2014; 
595/2014, de 21 de juliol, SAD 18/033/2014; 600/2014, de 22 de juliol, SAD 13/049/2014; 
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601/2014, de 22 de juliol, SAD 13/046/2014; 610/2014, de 25 de juliol, SAD 29/037/2014; 
611/2014, de 28 de juliol, SAD 13/050/2014; 625/2014, de 28 de juliol, SAD 13/045/2014; 
630/2014, de 28 de juliol, SAD 07/017/2014; 715/2014, de 29 de juliol, SAD 29/038/2014; 
720/2014, de 30 de juliol, SAD 07/018/2014; i 721/2014, de 30 de juliol, SAD 18/034/2014 
 

- De revisió de SAD 
582/2014, de 15 de juliol, SAD 25/031/2013; 583/2014, de 15 de juliol, SAD 25/008/2012; 
587/2014, de 15 de juliol, SAD 10/013/2010; 596/2014, de 22 de juliol, SAD 29/032/2009; 
597/2014, de 22 de juliol, SAD 29/013/2011; 626/2014, de 28 de juliol, SAD 29/024/2008; 
629/2014, de 28 de juliol, SAD 18/025/2014; 716/2014, de 30 de juliol, SAD 29/036/2014; 
717/2014, de 30 de juliol, SAD 41/007/2013; 718/2014, de 30 de juliol, SAD 10/002/2010 

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

- 578/2014, d’11 de juliol; 615/2014, de 28 de juliol; 724/2014, de 30 de juliol; 
747/2014, de 26 d'agost; 748/2014, de 28 d'agost; 755/2014, de 4 de setembre; 
756/2014, de 4 de setembre; 759/2014, de 4 de setembre; 761/2014, de 5 de 
setembre; 762/2014, de 5 de setembre; 841/2014, de 9 de setembre; i 844/2014, de 
10 de setembre, d’aprovació del contingut i la signatura de convenis 

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

- 578/2014, d’11 de juliol; 615/2014, de 28 de juliol; 724/2014, de 30 de juliol; 747/2014, 
de 26 d'agost; 748/2014, de 28 d'agost; 755/2014, de 4 de setembre; 756/2014, de 4 de 
setembre; 759/2014, de 4 de setembre; 761/2014, de 5 de setembre; 762/2014, de 5 de 
setembre; 841/2014, de 9 de setembre; i 844/2014, de 10 de setembre, d’aprovació del 
contingut i la signatura de convenis 

 
 
ÀREA DE TURISME 
 
22. Donar compte dels decrets de Gerència següents: 

- 719/2014, de 30 de juliol, de reconeixement extrajudicial d'una obligació 
- 751/2014, de 3 de setembre, d’aprovació d’un expedient de contractació 

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

- 719/2014, de 30 de juliol, de reconeixement extrajudicial d'una obligació 
- 751/2014, de 3 de setembre, d’aprovació d’un expedient de contractació 

 
 
23. Moció de suport a la consulta. 
  
Llegida la moció, d’1 d’octubre de 2014, que és la que segueix: 
 
“SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL 
FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014 
 
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats 
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions 
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb 
la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les 
constitucions catalanes i les institucions pròpies.  
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Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat 
de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el 
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va 
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una 
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior 
assassinat del president Companys. 
 
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que 
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts 
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per 
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La 
sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble 
de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud 
del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la 
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del 
país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 
2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància 
i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha 
estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, 
han exercit de pressió constant per garantir el procés. 
 
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a 
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo 
per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial 
com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta 
al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans 
i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi 
poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, 
per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter 
català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de 
compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals. 
 
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una 
nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el 
combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni 
excepcions, contra la corrupció. 
 
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. 
Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de 
les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  
 
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les 
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. 
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara 
legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la 
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta 
que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans 
de forma reiterada.  
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ACORDS 
 
1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per 

decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets 
democràtics. 

 
2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 

Catalunya i a les organitzacions socials  que donen suport a la convocatòria de la 
consulta del 9 de novembre dins el marc legal de la Llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja 
que respon a la voluntat majoritària del poble català expressada pels seus 
representants. 

 
3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al 

president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de 
Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho 
trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del 
Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del 
Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió 
Europea.” 

 
El senyor Joaquim Brustenga i Etxauri diu que, molt breument, perquè tots coneixem 
perfectament el que es presenta a votació, simplement ressaltar que atenent l’informe 
que ha emès el secretari d’aquest Consell Comarcal que recomanava modificar 
algunes parts del text de la moció per ajustar-se a dret, i després de reunir-nos els 
portaveus, no hi havia el del PP però em consta que estava convocat, i de fer algun 
petit retoc, que tots hem estat d’acord en consensuar-ho, ha quedat el text que 
sometem a la consideració del Ple. Ressaltar que en aquests moments dels 947 
municipis de Catalunya, 911 donen suport a la consulta, el que representa més del 
96% dels ajuntaments de Catalunya, hi ha 37 consells comarcals que han donat suport 
a la consulta, espero que aquesta tarda siguin 38, les 4 diputacions de Catalunya han 
donat suport a la consulta, estem parlant que el poble de Catalunya demana poder 
votar, res més, estem demanant poder votar, i és això el que, des d’algunes instàncies 
es veu com un sacrilegi. 
 
El senyor Joaquim Ferriol i Tarafa comenta que és una moció que hem presentat a 
molts ajuntaments, i que hem aprovat em sembla que gairebé a tots els ajuntaments. 
És un moment del país que és bonic de viure, que és apassionant de viure, és un 
moment que, em sembla que els que ens dediquem a la política realment ens hi 
dediquem per això, perquè ens agrada poder participar en aquests moments. 
Convocar una consulta és la cosa més bonica de la democràcia, és realment posar en 
mans del poble allò que la proposta que sembla que genera el mateix poble, i per tant, 
assegurar-se que la majoria social del país està en el mateix camí que ha engegat el 
que segueix la política. De quina manera nosaltres podem fer alguna cosa des 
d’aquesta institució? Donant suport a les institucions que ho tiren endavant, que és la 
Generalitat, el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, i donant suport a 
aquelles organitzacions socials que des de la base han fet que això sigui possible, tant 
els partits com l’ANC, com les diferents organitzacions socials que han treballat, que 
han empés perquè això tiri endavant. Em sembla que és un moment, com us deia, 
apassionant de viure, que és un moment en què cadascú de nosaltres ha de prendre 
les decisions amb consciència i responsabilitat d’allò que va a fer, i que és una 
responsabilitat que nosaltres acceptem joiosos de poder-ho fer, i fins al final, fins que 
poguem realment votar, i perquè aquest país realment tiri endavant amb totes les 
eines d’un estat, amb totes les eines per millorar socialment el nostre país, amb totes 
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les eines perquè la nostra societat sigui més feliç, com deia Jefferson “la felicitat dels 
pobles és una obligació dels seus representants”. 
 
El senyor Jordi Manils i Tavío diu que deia Salvador Allende “La historia es nuestra y la 
hacen los pueblos”, i això és el que fa Catalunya en aquests moments, que el poble 
construeix la seva pròpia història i ICV-EU no podem fer una altra cosa que estar al 
costat d’aquest moviment, igual que estem al costat d’altres lluites que considerem 
igual de legítimes, com són les lluites pel dret a la salut pública, pel dret a l’educació 
pública, pel dret a un habitatge, pel dret a un treball digne... també hem d’estar, i 
estarem, al costat de la lluita per tenir un dret tan bàsic com la democràcia, un dret tan 
bàsic com el dret a decidir, el dret a votar el nostre futur. I nosaltres no només volem 
això, volem decidir moltes altres coses, deiem a l’eslògan “Volem decidir-ho tot”, això 
és el que nosaltres volem practicar, i creiem que des d’una perspectiva progressista, 
des d’una perspectiva d’esquerres no hi cap una altra interpretació en aquest 
moviment que vivim que no sigui el de donar-hi suport, perquè es tracta de 
democràcia, es tracta finalment de decidir-ho tot. Nosaltres creiem que Catalunya està 
vivint un moment de canvi d’etapa, de canvi de cicle, des de fa uns anys, que 
considerem fins i tot una revolució social, pacífica i democràtica, però revolució al cap i 
a la fi, i com que nosaltres ens reclamem representants, intentem representar els 
interessos dels treballadors i les treballadores, i els treballadors i les treballadores 
participen d’aquesta revolució social, pacífica i democràtica, doncs nosaltres hi serem, 
i som, i seguirem sent al costat. ICV-EU reclamem una cosa que és molt senzilla, que 
és que la consula es faci sí o sí, amb la legalitat espanyola, amb la legalitat catalana o 
amparant-nos en la legalitat europea, ens és igual, però la consulta s’ha de fer sí o sí, i 
no ens valdran succedanis de consultes, i no ens valdran declaracions unilaterals, i no 
ens valdrà absolutament res que no sigui donar veu al poble. Ho dic perquè aquests 
dies es parlen de moltes possibilitats i crec que és bo que tots plegats deixem clar fins 
a on estem disposats a arribar i el que considerem que és respectar el dret a decidir i 
el que considerem que és excedir el dret a decidir i violar-lo, fins i tot, quan es parla de 
fer declaracions unilaterals sense consultar el poble. Acabo, tampoc acceptarem 
sentències polítiques de tribunals judicials, que estan per parlar de lleis i no per fer 
sentències polítiques com la que hem llegit i com la que, em temo, que seguirem 
llegint els propers dies, i per tant vagi per endavant que ICV-EU no acceptarem cap 
sentència política, menys d’un tribunal polititzat i encarcarat com és el Tribunal 
Constitucional, i des d’aquí el nostre compromís, que refermem avui, amb la consulta 
del 9 de novembre i amb el moviment social pel dret a decidir. 
 
El senyor José Maria Moya Losilla diu que abans de res volia excusar a la portaveu, 
que com ja sabeu ha estat mare i no ha pogut estar avui amb nosaltres, però és per un 
bon motiu. Vaya por delante mi respeto a todas las personas que creen en el proceso 
y no piensan como yo. En primer lugar quería recordar que en este Consell Comarcal 
existe un pacto en el qual todas las fuerzas con representación estamos en el 
gobierno, un pacto cuyo valor no podemos menospreciar, y menos en los momentos 
de desafección de la sociedad con la política actual. Para mí tiene un valor muy 
importante este pacto. Pacto que en esta legislatura sólo se ha visto empañado y no 
respetado cuando se ha tratado la ruptura de Cataluña con España. En otras 
ocasiones ya se ha dicho que el Consell Comarcal no es un órgano político como tal, y 
entiéndanme, aquí sólo se gestiona, y creo que el tema que hoy se trae a este pleno 
no es una competencia del mismo. Dit això, no suportar una consulta que no cap en la 
vigent legalitat democràtica no té cap sentit. No es tracta d’una qüestió únicament 
democràtica, ja que la democràcia no s’entén sense el respecte a les lleis de que la 
pròpia democràcia ens dota. Com he dit abans, no crec que aquest sigui el fòrum 
correcte per parlar d’aquest tema, i com que això ja s’està tractant, i està cautelarment 
suspés pel Constitucional, la nostra posició serà un sí a Catalunya, un sí a Espanya i 
un sí a Europa, però votarem en contra. 
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El senyor Pere Rodríguez i Rodríguez diu que com qualsevol altre poble del món, els 
catalans i les catalanes aspirem a decidir el nostre futur. Un futur que s’emmiralla en 
un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles d’història 
que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de 
Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.  
 
Enguany, al 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat 
de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el 
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va 
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una 
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior 
assassinat del President Companys. 
 
La sentència del Tribunal Constitucional que anul·lava una part de l’articulat de 
l’Estatut d’Autonomia del 2006, que va se aprovat pel nostre Parlament i referendat pel 
poble de Catalunya va propiciar una primera manifestació multitudinària de rebuig. De 
llavors ençà n’han estat moltes més, i amb la convocatòria de la societat civil i el suport 
de la majoria de les forces polítiques del país, es va omplir Barcelona el 2012, es va 
travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 
s’ha tornat a demostrar al món la voluntat de poder decidir sobre el nostre futur. La 
mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, ha exercit de pressió 
constant per garantir el procés. 
 
No podem oblidar, però, que Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense 
precedents. L’angoixa i les injustícies provocades per l’atur, les retallades a les que 
ens veiem abocats per l’injust repartiment i per decisions del Govern de la Generalitat i 
de l’Estat, entre d’altres, dissipen l’esperança d’un futur millor. És una crisi que castiga 
especialment els sectors més febles, la gent que viu o que voldria viure del seu treball i 
el jovent del nostre país. I per nosaltres, aquesta circumstància és primordial. 
 
Per tant, el PSC ha reiterat la seva postura en tots els àmbits, nosaltres defensem 
votar, defensem el dret a decidir, defensem que el poble de Catalunya ha de 
pronunciar-se, i especialment després de l’evolució de l’Estatut de Catalunya, no pot 
haver-hi cap altre sortida pel poble de Catalunya que no sigui passar per les urnes i 
poder votar. Però al mateix temps, reiterem i hem reiterat el nostre absolut i estricte 
respecte per la legalitat de la que ens hem dotat. Nosaltres, el PSC, hem donat suport 
a la Llei de consultes no referendàries, i per desgràcia, una de les primeres 
utilitzacions d’aquesta llei és la convocatòria d’un referèndum fora de les competències 
reconegudes a la Generalitat. Així, no és d’estranyar, que els recursos presentats per 
l’advocacia de l’Estat hagin estat admesos a tràmit pel Tribunal Constitucional i què, en 
conseqüència, hagin quedat suspesos tots els preparatius per a la celebració 
d’aquesta consulta. Sovint es parla del Tribunal Constitucional com un tribunal polític, 
però sovint els qui ho diuen obliden que els seus propis partits han participat en la 
seva composició. És per això, que el nostre grup vol fer constar, i demana al secretari 
que així ho faci constar a l’acta, que tenim dubtes respecte a la legalitat d’aquesta 
aprovació després de les providències del Tribunal Constitucional, i en aquest sentit 
tenim dubtes de que donar suport a la convocatòria d’una consulta que ha estat 
suspesa pel Tribunal Constitucional, malgrat l’informe de la secretaria de la institució, 
nosaltres volem expressar els nostres dubtes respecte que això sigui el moment. 
Havíem proposat altres opcions, i agraint les esmenes que s’han acceptat dintre del 
text, sí que volem fer constar les nostres reserves. S’ha demostrat una incapacitat 
manifesta de diàleg entre les parts dintre d’aquest procés. Molts albiràvem, o 
esperàvem, o teníem l’esperança que en algun moment, dintre d’aquest procés, algú 
trobaria una segona, una tercera o una quarta opció, però no ha estat així. Ni a Madrid 
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ni a Catalunya s’ha trobat cap altre opció que portar una vegada més la solució al 
camp jurídic, al terreny jurídic. Nosaltres, com dèiem, també demanem votar, però ho 
demanem amb complertes garanties democràtiques i amb absolut respecte del marc 
legal del que ens hem dotat i que fa possible, entre moltes altres coses, l’existència i 
l’exercici de les institucions catalanes, que tinguem un dret civil propi, una autonomia 
fiscal i financera a la que hem tingut durant bastants segles, i per tant, aquest marc 
legal del què ens hem dotat les normes que donen seguretat jurídica i permeten 
l’exercici dels nostres drets, per nosaltres és molt important i ha de ser respectat en tot 
moment. La nostra postura no és senzilla, perquè defensem el dret a decidir i una 
reforma de les normes que permetin un millor autogovern i una nova estructura de 
l’estat, però per una banda tenim els que presenten la negació sistemàtica com a única 
resposta, i a l’altra banda els qui barregen la defensa del dret a decidir amb una 
posició determinada i semblen haver oblidat, o volen oblidar, o menystenir el sistema 
legal i normatiu que garanteix les nostres llibertats i els nostres drets. Els qui ens volen 
empènyer a una banda o a l’altra, els hi diem que no, malgrat l’argumentari fàcil i la 
retòrica emocional que permet determinades llibertats en el discurs, es malmeten les 
mínimes garanties de que aquests procés pugui tenir un reconeixement internacional 
adequat i per tant, una garantia de drets en l’exercici democràtic ple. Ens emmirallem 
amb Escòcia, ens emmirallem amb Canadà, però sovint els que ho fan obliden els 
processos que han portat a que en aquests dos territoris es pogués celebrar una 
consulta de les característiques amb que s’ha celebrat, i els processos negociadors 
llargs, generosos i extensos en el temps que els han permès i han fet que es 
poguessin portat a terme. Per tant, com deia, els que ens volen portar a una banda, a 
la negativa sistemàtica, o a l’altra, que és obviar les normes que ens regeixen i de les 
quals en som custodis, doncs diem que no, diem que no, i per tant el nostre 
posicionament en aquesta moció, després del debat amb el grup, serà donar llibertat 
de vot als consellers, i per tant que cadascú voti d’acord amb les seves conviccions. 
 
El president demana si hi ha alguna paraula més, com que no és així, es passa a la 
votació. 
 
La moció s’aprova amb els 17 vots a favor dels senyors i les senyores: Joaquim 
Brustenga i Etxauri, Meritxell Budó i Pla, Josep Casasnovas i Vaquero, German 
Cequier i Bardají, Montserrat Cots i Álvarez, Joaquim Ferriol i Tarafa, Rosa Maria 
Isidro i Ortega, Oriol López i Mayolas, Jordi Manils i Tavío, Ignasi Martínez i Murciano, 
Joan Mora i Alsina, Pau Olóndriz i de Moragas, Martí Pujol i Casals, Vicenç Sánchez i 
Soler, Joan Vila i Matabacas, Manel Vila i Valls i Jordi Xena i Ibáñez; els 3 vots en 
contra dels senyors Joan Moreno i León, José Maria Moya i Losilla i Antonio Rísquez 
Caballero; i les 8 abstencions dels senyors i les senyores: Maria Assumpta Camps i 
García, Andrea Canelo i Matito, Daniel Cortés i Martín, Pilar Losada i López, José 
Orive Vélez, Arnau Ramírez i Carner, Pere Rodríguez i Rodríguez i Ignasi Simón i 
Ortoll. 
 
El senyor Joaquim Brustenga i Etxauri sol·licita al president que, un cop aprovada 
aquesta moció, demani al secretari que emeti un certificat de l’aprovació de la mateixa, 
i, d’acord amb el que sol·licita l’ANC i l’AMI, si pot ser el president, i si no, que es 
delegui en algun vicepresident, que el dissabte, amb la certificació, vagi, com farem els 
“900 i pico” alcaldes i alcaldesses a la plaça Sant Jaume a lliurar al president de la 
Generalitat una còpia del certificat d’aquesta aprovació. 
 
El senyor José Orive Vélez diu que es certifiqui cap problema, que vagi el president... 
ja es farà alguna delegació (riures). 
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PER URGÈNCIA 
 
I. Proposta d’acceptació del crèdit concedit per la Diputació de Barcelona, en 

el marc del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2014”.  
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Personal i Hisenda, d’1 d’octubre de 2014, que és la 
que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 24 de juliol de 2014, en sessió plenària la Diputació de Barcelona va aprovar el 

Pla per “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2014”, consistent en 
l’atorgament de crèdits a curt termini per als Consells Comarcals de l’àmbit 
territorial de Barcelona, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
29 de juliol de 2014. 
 

2. El 30 de juliol de 2014, registre d’entrada número 1400046685 a la Diputació de 
Barcelona, es va sol·licitar, en el marc del Pla Operacions de tresoreria per a 
Consells Comarcals 2014 de la Diputació de Barcelona, un crèdit d’import de 
1.000.000 euros. La sol·licitud venia motivada per les circumstàncies 
extraordinàries següents:  
 

- Per atendre necessitats transitòries de tresoreria, per raó de pagaments 
ineludibles. 

- La necessitat de sol·licitar aquesta operació ens ve imposada per 
l’ajornament de pagaments d’altres organismes dels convenis signats. 

 
I que la operació compleix les condicions de l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 
27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 

 
3. El 25 de setembre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar la concessió dels crèdits en desenvolupament del Pla “Operacions de 
tresoreria per a Consells Comarcals 2014”, d’acord amb la distribució següent: 
 
 

Consell Comarcal beneficiari NIF Import crèdit 

Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 1.000.000 

 
 

Va acordar formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa el punt 4 del Pla. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 4 c del Pla per “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2014”, 

consistent en l’atorgament de crèdits a curt termini per als Consells Comarcals de 
l’àmbit territorial de Barcelona, aprovat en sessió plenària de 24 de juliol de 2014, 
estableix que per tal de la concessió dels crèdits a curt termini es faci efectiva, es 
requereix que els ens beneficiaris, abans del 31/10/2014, formulin de manera 
expressa l’acceptació per òrgan competent, total o parcial, dels crèdits concedits; 
manifestin la seva conformitat amb tots els termes i condicions de concessió 
establerts en el marc d’aquest Pla i certifiquin que l’operació compleix les 
condicions de l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments 
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en matèria de tutela financera dels ens locals. L'acceptació per part del beneficiari 
serà condició de l'eficàcia de la concessió del crèdit. Passada la data del 
31/10/2014 sense rebre notificació de l'acceptació, s'entendrà que el beneficiari ha 
renunciat al crèdit i la Diputació de Barcelona podrà deixar sense efecte 
l'esmentada concessió, llevat que concorrin circumstàncies que contradiguin 
aquesta presumpció de renuncia. 
 
I l’annex I al dictamen referit a l’aprovació del Pla operacions de tresoreria per a 
consells comarcals 2014, en què s’aprova el model de conveni de col·laboració per 
a la regulació dels crèdits atorgats en el marc del Pla ·Operacions de Tresoreria 
per a Consells Comarcals 2014”. 
 

2. L’acord de la Junta de Govern de 25 de setembre de 2014 de la Diputació de 
Barcelona, en què aprova la concessió dels crèdits en desenvolupament del Pla 
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2014 per un import de 
1.000.000 euros. 
 

3. L’article 51 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, d’ara endavant TRLHL, estableix que per atendre les 
necessitats transitòries, les entitats locals poden concertar operacions de crèdit a 
curt termini, que no excedeixin un any, sempre que en el seu conjunt no superin el 
30 per 100 dels seus ingressos liquidats per operacions corrents en l’exercici 
anterior. 

 
4. L’article 5 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria 

de tutela financera dels ens locals, estableix que la ratio legal de tresoreria, 
establerta en l’article 51 del TRLHL i calculada segons el procediment especificat, 
no pot superar el 30%. 
 

5. L’article 52.2 del TRLHL, estableix que la concertació o modificació de qualssevol 
operacions s’ha d’acordar amb l’informe previ de la intervenció en què, 
especialment, s’ha d’analitzar la capacitat de l’entitat local per fer front, en el 
temps, a les obligacions que se’n derivin per a l’entitat. 
 
Els presidents de les corporacions locals poden concertar les operacions de crèdit 
a llarg termini previstes al pressupost, l’import acumulat de les quals, dins cada 
exercici econòmic, no superi el 10 per cent dels recursos de caràcter ordinari 
previstos al pressupost. La concertació de les operacions de crèdit a curt termini 
els correspon quan l’import acumulat de les operacions vives d’aquesta naturalesa, 
inclosa la nova operació, no superi el 15 per cent dels recursos corrents liquidats 
en l’exercici anterior. 
 
Una vegada superats els límits esmentats, l’aprovació correspon al ple de la 
corporació local. 
 

6. L’article 4.1 l) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
en què exclou de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, entre d’altres, els contractes 
relatius a serveis financers relacionats amb l’emissió, compra, venta i transferència 
de valors o d’altres instruments financers, en particular les operacions relatives a la 
gestió financera de l’Estat, així com les operacions destinades a l’obtenció de fons 
o capital pels ens, organismes i entitats dels sector públic, així com els serveis 
prestats per el Banc d’Espanya i les operacions de tresoreria. 
 

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar el crèdit següent, concedit per la Diputació de Barcelona, en el marc del 

Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2014”, en Junta de Govern 
de 25 de setembre de 2014, amb les condicions següents: 

  
 
 Import: 1.000.000 euros   
 Tipus d’interès: 0 %   
 Amortització: 1 any 
 Terminis: 2 semestrals   
 
 
2. Donar la conformitat a les condicions per al préstec, fixades per la Diputació de 

Barcelona en l’aprovació de l’esmentat Pla, de data de 24 de juliol de 2014. 
 
3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb la Diputació de Barcelona per a 

la regulació dels crèdits atorgats en el marc del Pla “Operacions de tresoreria per a 
Consells Comarcals 2014” següent: 
 
MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE [  ] I 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REGULACIÓ DELS CRÈDITS ATORGATS 
EN EL MARC DEL PLA “OPERACIONS DE TRESORERIA PER A CONSELLS 
COMARCALS 2014” 
 
D’una part, el/la Sr./a. [   ],  President/a del Consell Comarcal de [   ],  amb assistència 
del/la Sr./a.  [   ],  secretari/ària del Consell. 
 
D’altra part, el Sr. Salvador Esteve i Figueras, actuant en nom i representació de la 
Diputació de Barcelona, com a President d’aquesta, assistit per la secretària general, la 
Sra. Petra Mahillo García.   
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
La Diputació de Barcelona, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació atribuïdes 
pels articles 92 i 93  del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, va aprovar en sessió plenària de data 
24/7/2014 el Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2014”. El Pla preveu 
el repartiment per a cada Consell Comarcal en funció de les sol·licituds presentades i uns 
criteris de repartiment.  
 
En aquest marc, la Junta de Govern de la  Diputació de Barcelona va concedir, en sessió 
de [ ], al Consell Comarcal de [ ], un crèdit per a operacions de tresoreria les 
característiques del qual es detallen al pacte segon. 
 

El Consell Comarcal de [ ], per acord/resolució de data [ ], ha acceptat el préstec i les 
condicions reflectides en aquest conveni i ha acreditat que compleix les condicions de 
l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals.   
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Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions del préstec concertat en el marc del 
Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2014” 
 
Segon. Concessió   
 
La Diputació de Barcelona concedeix al Consell Comarcal de [ ], un crèdit per un import de 
[ ] euros, amb un tipus d’interès del 0 %, a un termini d’1 any, amb la referència [ ],  segons 
les condicions que s'expressen en aquest conveni. 
 

Tercer. Acceptació 
 
El Consell Comarcal accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat plena, com també a 
les condicions que el regulen. 
 
Quart. Lliurament 

 
Es realitzarà un únic pagament de la totalitat del préstec concedit després de la signatura del 
present conveni. 
 
El Consell Comarcal serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a l’òrgan de tutela 
financera de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. Devolució 

 
El préstec s’amortitzarà per mitjà del sistema constant, amb quotes iguals de liquidació 
semestral. El primer venciment serà com a màxim als 6 mesos del lliurament del préstec, i 
l’altre venciment restant a l’any de la data de llirament. El Consell Comarcal té l’obligació 
d’efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la Diputació. 
 
Sisè. Garanties 
 
En cas d'incompliment de les condicions de reintegrament dels préstecs, la Diputació de 
Barcelona podrà resoldre el conveni i revocar el crèdit lliurat que haurà de ser reintegrat en el 
termini de 2 mesos des de la notificació de la revocació. L’incompliment de l'obligació de 
devolució del crèdit generarà l’interès legal sobre les quantitats en què s’hagi incorregut en 
mora. 
 
Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació per qualsevol 
lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal beneficiari. 
 
Setè. Règim Jurídic i jurisdicció competent 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la seva aplicació o 
interpretació, les parts es comprometen a intentar resoldre-ho per mutu acord, sens 
perjudici de la competència de la Jurisdicció Contenciosa -Administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte en 
el lloc i la data que s’indiquen a continuació. 
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4. Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona.” 
 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 28 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
24. Precs i preguntes. 
 
No se’n fa cap. 
 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i trenta 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 
 


