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ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 4/2016 
Caràcter: ordinària 
Data:  18 de maig de 2016 
Inici:   19:17 
Final:  19:49 
Lloc: seu del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 

 
Senyor David Ricart i Miró, president 
Senyora Maria Teresa Bada i Franquet 
Senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera 
Senyora Susana Calvo i Casadesús 
Senyor Albert Camps i Giró 
Senyor Marc Candela i Callado 
Senyora Dolors Castellà i Puig 
Senyor Joan Daví i Mayol 
Senyor Carles Fernández i Pérez 
Senyora Marialluïsa Ferré i García 
Senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
Senyora Núria Hernández i Gil 
Senyor Jordi Manils i Tavío 
Senyor Daniel Martín i Oller 
Senyora Ángeles María Menchen i Gallardo 
Senyor Joan Mora i Alsina 
Senyor Pep Mur i Planas 
Senyor José Orive Vélez 
Senyora Carme Palacios i Manuel 
Senyor Isidre Pineda i Moncusí 
Senyor Àlex Sastre i Prieto 
Senyor Ignasi Simón i Ortoll 
Senyor Marc Uriach i Cortinas 
Senyor José Alexander Vega i Sabugueiro 
Senyora Marta Vilaret i Garcia 
Senyora Susana Villa i Puig 
Senyor  Jordi Xena i Ibáñez 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Senyor Jordi Alonso i Fumadó 
Senyora Mireia Dionisio i Calé 
Senyor Ferran Jiménez i Muñoz 
Senyor Arnau Ramírez i Carner 
Senyora Alexandra Redondo  i Ibáñez 
Senyor Enric Saurí i Saula 
 
També hi assisteixen: 
 
Ignasi Valls i Vilaró, gerent 
Josep Barberà i Boix, interventor 
Núria Caellas i Puig, secretària accidental 
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El president proposa al Ple incorporar, per urgència, a l’ordre del dia de la sessió, les 
propostes següents: 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA 
 
I. Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració en la 

prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a 
la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC amb el 
Consorci Administració Oberta de Catalunya. 

 

El Ple aprova la incorporació de les propostes per unanimitat dels 26 membres 
assistents, essent 33 de dret i 33 de fet . 
 

 
S’inicia la sessió a les dinou hores i disset minuts amb l’ordre del dia següent: 
 

 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 

1. Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del 20 d’abril de 2016. 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

2. Dictamen d’adhesió, aprovació inicial dels Estatuts, i nomenament de 
representant al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella. 
 

3. Dictamen d’aprovació de la Instrucció sobre requisits d’accés i d’exercici dels 
llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors. 
 

4. Dictamen de modificació de l’Ordenança reguladora del fitxer de dades de 
caràcter personal número 3 Gestió econòmica i contractació. 
  

5. Dictamen de creació de l’Ordenança reguladora del fitxer de dades de caràcter 
personal número 8 Gravacions de les sessions del Ple. 
 

6. Dictamen d’establiment del servei comarcal d’assistència tècnica de medi 
ambient i territori. 
 

 
SECRETARIA 
  
7. Dictamen de ratificació dels decrets de Presidència: 

- 61/2016, de 8 d’abril,  de cessió, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de 
Vallgorguina 

- 75/2016, de 27 d’abril, de cessió, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament 
de Campins 

- 76/2016, de 27 d’abril, de cessió, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament 
de Granollers 

- 77/2016, de 27 d’abril, de cessió, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament 
de Les Franqueses del Vallès 

- 78/2016, de 27 d’abril, de cessió, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament 
de Canovelles 
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ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
8. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració 

amb el Departament d’Ensenyament relatiu a la delegació de competències 
quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei escolar de 
menjador. 

 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
9. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la modificació al conveni 

per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria 
amb l’Ajuntament de Campins. 
 

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

  
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
11. Dictamen d’aprovació de la convocatòria i les bases que regeixen la 

convocatòria de les proves selectives per a la selecció i provisió de personal. 
 

12. Dictamen d’aprovació de la compatibilitat del lloc de treball de tècnica per al 
programa Fem ocupació per a Joves de l’Àrea de Desenvolupament Local. 
 

13. Dictamen de modificació de la Relació de llocs de treball de l’any 2016. 
 
14. Dictamen d’aprovació de l’expedient 13 de modificació de crèdits del 

Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2016, en la seva 
modalitat de transferències de crèdits. 

 
15. Dictamen d’acollir-nos en el Pla per a “Operacions de tresoreria per a Consells 

Comarcals 2016” convocat per la Diputació de Barcelona. 
  

16. Dictamen d’aprovació d'un pla econòmic i financer per al període 2016-2017. 
 

 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 

 
17. Dictamen de modificació del contingut i la signatura del conveni per a la gestió i 

la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament d’Aiguafreda. 
 

18. Dictamen de modificació del contingut i la signatura del conveni per a la gestió i 
la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de l’Ametlla del 
Vallès. 
 

19. Dictamen de modificació del contingut i la signatura del conveni per a la gestió i 
la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Cànoves i 
Samalús. 
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20. Dictamen de modificació del contingut i la signatura del conveni per a la gestió i 
la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
 

21. Dictamen de modificació del contingut i la signatura del conveni per a la gestió i 
la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor. 
 

22. Dictamen de modificació del contingut i la signatura del conveni per a la gestió i 
la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor. 

 
 
ÀREA DE TURISME 
 
23. Dictamen d’aprovació del Pla de turisme de l’any 2016. 
 

 
ÀREES DE MEDI AMBIENT I POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT 

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

a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i de medi ambient 
i enginyeria amb el Consell Comarcal del Moianès i els ajuntaments de 
Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze Safaja. 

 
 

MOCIONS 
 

25. Moció dels grups comarcals Federació Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana de Catalunya de suport al banc d’ADN per a les identificacions 
dels desapareguts a la guerra civil. 
 

26. Moció del Grup Comarcal Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa - Entesa en defensa de l'educació pública i en contra del tancament 
de línies de P3 als centres públics. 
 

27. Moció del Grup Comarcal Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa – Entesa demanant el tractament Fibroescan a l'hospital de Mollet 
del Vallès. 

 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 

 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Donar compte de l’adscripció dels consellers i de les conselleres comarcals 

a la Comissió informativa de les matèries de competència del Ple. 
 

2. Donar compte del nomenament de portaveu d’un grup comarcal. 
 

3. Donar compte dels decrets de Presidència 59/2016, de 4 d’abril a 78/2016, 
de 27 d’abril.  
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4. Donar compte dels decrets de Gerència 356/2016, d’1 d’abril a 461/2016, 
de 27 d’abril.  

 
 
INTERVENCIÓ 
 
5. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que 

preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. (1r trimestre 2016)  

 

 
28. Precs i preguntes. 

 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
  
1. Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del 20 d’abril de 2016. 
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària de 20 de d’abril de 2016, s’aprova amb els 25 
vots a favor dels senyors i les senyores Maria Teresa Bada i Franquet, Maria Lluïsa 
Berdala i Cirera, Susana Calvo i Casadesús, Albert Camps i Giró, Marc Candela i 
Callado, Dolors Castellà i Puig, Joan Daví i Mayol, Carles Fernández i Pérez, Joan 
Josep Galiano i Peralta, Núria Hernández i Gil, Jordi Manils i Tavío, Daniel Martín i 
Oller, Ángeles María Menchen i Gallardo, Joan Mora i Alsina, Pep Mur i Planas, José 
Orive Vélez, Carme Palacios i Manuel, Isidre Pineda i Moncusí, David Ricart i Miró, 
Àlex Sastre i Prieto, Ignasi Simón i Ortoll, Marc Uriach i Cortinas, José Alexander Vega 
i Sabugueiro, Marta Vilaret i Garcia, Jordi Xena i Ibáñez; I l’abstenció de la senyora 
Marialluïsa Ferré i García. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Dictamen d’adhesió, aprovació inicial dels Estatuts, i nomenament de 

representant al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella. 
  
Llegida la part dispositiva del dictamen de Presidència, d’11 de maig de 2016, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 3 de desembre de 2014, es va publicar al Butlletí Oficial da la Província de 

Barcelona el Text refós dels estatuts del Consorci de Promoció Enoturística del 
Territori DO Alella, en virtut de l’acord de modificació dels mateixos, aprovat per 
l’Assemblea General del Consorci. 

 
2. D’acord amb les previsions de l’article 5 dels Estatuts del Consorci, les finalitats del 

qual són les següents: 
 

1. La promoció econòmica i especialment turística de l’àmbit territorial de la DO 
Alella, per consolidar-lo com a destinació enoturística de qualitat. 

2. La dinamització dels agents del territori, públics i privats, per generar noves 
sinèrgies i oportunitats de negoci. 
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3. El lideratge, la creació, la impulsió i/o la difusió d’esdeveniments del vi, 
productes i/o equipaments, com a recursos enoturístics. 

4. La impulsió i coordinació de les polítiques en l’àmbit del turisme dels membres 
del consorci, per tal de posar en valor conjuntament els diferents béns històrics, 
culturals, paisatgístics, esportius i econòmics. 

5. Impulsar la sensibilització enoturística i vetllar per la qualitat de la destinació. 
6. La presentació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o 

internacional de cooperació, solidaritat i intercanvi entre municipis. 
 

3. El 24 d’octubre de 2012, el Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental va aprovar el 
Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental 2012-
2016, publicat al BOPB de 4 de març de 2013, que entre d’altres línies 
estratègiques, establia la de desenvolupament socioeconòmic de la comarca, 
preveient com a actuacions a dur a terme, entre d’altres: 
 
- Continuar impulsant el sector primari, on la qualitat dels productes de la terra 

pren especial protagonisme, en una acció lligada estretament al medi ambient. 
- Foment decidit pel turisme, com a element fonamental en la promoció 

econòmica del territori. 
 
En el marc d’execució d’aquestes competències, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental es planteja la integració al Consorci de Promoció Enoturística del Territori 
DO Alella. 
 

4. El 28 d’abril de 2016, la senyora Esther García García, cap de l’Àrea de 
Desenvolupament Local, he emès l’informe següent: 
 
“ 
1. Al llarg dels anys, el turisme ha anat experimentant un creixement continu i una 

diversificació, cada vegada més específica, fins a convertir-se en un dels sectors 
econòmics més rellevants i amb un creixement mundial més ràpid. Aquest situació ha 
convertit al turisme en un motor clau en el desenvolupament de molts territoris. 

 
2. El creixement del turisme va de la mà de la diversificació de productes i l’especialització 

dels territoris alhora d’oferir serveis de major qualitat i molt enfocats a públics objectius 
concrets.  

 
3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental és l’ens que treballa per desenvolupar 

polítiques integrades, que permetin fomentar i dinamitzar el turisme per tal que 
esdevingui un sector econòmic rellevant a la comarca. 

 
4. Les funcions del Servei de Turisme del Consell Comarcal són:  

 

 Fomentar la professionalització i la formació en el sector turístic, tant públic com 
privat. 

 Millorar la qualitat dels establiments turístics. 

 Potenciar la creació i l’enfortiment dels productes, les empreses i les activitats 
turístiques. 

 Promocionar el turisme a la comarca potenciant, sobretot, la comercialització del 
producte turístic. 

 Comunicar i difondre de manera efectiva els diferents productes turístics del Vallès 
Oriental. 

 
5. El Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella, és una entitat amb 

personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per l'acompliment dels seus fins i de 
durada indefinida, integrada voluntàriament i inicialment com a promotors pels 
Ajuntaments de: Alella, Cabrils, El Masnou, La Roca del Vallès, Martorelles, 
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Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Mar, Santa Maria de Martorelles, Sant Fost 
de Campsentelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, i 
pel Consell Regulador de la Denominació d'Origen Alella. Tanmateix i en congruència 
amb els seus fins, podrà ser ampliat amb la incorporació per l'adhesió de qualsevol 
ajuntament i/o administració pública tant de caràcter institucional com de base territorial 
amb relació amb la Denominació d'Origen Alella que mostri un interès comú amb les 
finalitats pròpies del Consorci així com per l'adhesió de qualsevol entitat privada sense 
afany de lucre que posi de manifest un interès concurrent amb les finalitats pròpies del 
Consorci. 

 
6. La comarca del Vallès Oriental consta de 39 municipis, dels quals 10 municipis formen 

part de la DO Alella. Aquests són: 
 

 Granollers, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, La Roca del Vallès, Llinars del 
Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, Vilanova 
del Vallès. 

 
7. Constitueixen les finalitats del Consorci: 

 La promoció econòmica i especialment  turística de l'àmbit territorial  de la DO 
Alella, per  consolidar-lo com  a destinació enoturística de qualitat. 

 

 La dinamització dels agents del territori, públics i privats, per generar noves 
sinèrgies i oportunitats de negoci. 

 

 El lideratge, la creació, la impulsió i/o la difusió d'esdeveniments del vi,  productes 
i/o equipaments, com a recursos enoturístics. 

 

 La impulsió i coordinació de les polítiques en l'àmbit del turisme dels membres del 
consorci, per tal de posar en valor conjuntament els diferents bens històrics, 
culturals, paisatgístics, esportius i econòmics. 

 

 Impulsar la sensibilització enoturística i vetllar per la qualitat de la destinació. 
 

 La representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o 
internacional de cooperació, solidaritat i intercanvi entre Municipis. 

 
8. Des del Consell Comarcal es comparteix plenament la voluntat de promoció econòmica 

i turística del Consorci per consolidar el territori de la Denominació d’Origen Alella com 
a destinació enoturística de qualitat i posant en valor el patrimoni històric, cultural, 
paisatgístic i esportiu que tenim al nostre entorn.  

 
9. Dins de les tasques de promoció del Servei de Turisme del Consell Comarcal hi ha la 

potenciació del territori DO Alella com a destinació enoturística propera a la ciutat de 
Barcelona, com a destinació de de qualitat, clau per a la diferenciació de la comarca 
vers altres ofertes properes a la ciutat comtal. 

 
 
Per tant, PROPOSO, 

 
1. Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consorci de Promoció 

Enoturística del Territori DO Alella i els seus Estatuts. 
 

2. Aprovar l’aportació de 2.000€ anuals, que aniran a càrrec de la partida 432.00.470.00, 
condicionat a l’aprovació de la modificació dels Pressupostos.” 

 
5. El 4 de maig de 2016, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental de la 

corporació, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
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1. El 29 de març de 2010, registre d’entrada número 2.462, el senyor Andreu Francisco i 

Roger, alcalde d’Alella, ens va trametre els estatuts del Consorci DO Alella en 
constitució, per tal d’emetre un informe sobre si l’objecte del consorci (art. 5 dels seus 
estatuts) era coincident amb una activitat o amb un servei declarat d’interès comarcal 
en el programa d’actuació de la comarca. 

 
2. El 19 de maig de 2010, la Comissió de Govern va prendre en consideració l’informe 

emès pel secretaria accidental de la corporació, el 6 de maig de 2010, en el qual es 
concloïa que no existia cap impediment per a la constitució del Consorci DO Alella ni 
per a la participació a mateix de diversos municipis pertanyents a la comarca del Vallès 
Oriental. 
 

3. El 3 de desembre de 2014, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
el Text refós dels estatuts del Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, 
en virtut de l’acord de modificació dels mateixos, aprovat per l’Assemblea General del 
Consorci. 
 

4. D’acord amb les previsions de l’article 5 dels Estatuts del consorci, les finalitats del 
mateix són les següents: 

 
1. La promoció econòmica i especialment turística de l’àmbit territorial de la DO 

Alella, per consolidar-lo com a destinació enoturística de qualitat. 
2. La dinamització dels agents del territori, públics i privats, per generar noves 

sinèrgies i oportunitats de negoci. 
3. El lideratge, la creació, la impulsió i/o la difusió d’esdeveniments del vi, productes 

i/o equipaments, com a recursos enoturístics. 
4. La impulsió i coordinació de les polítiques en l’àmbit del turisme dels membres del 

consorci, per tal de posar en valor conjuntament els diferents béns històrics, 
culturals, paisatgístics, esportius i econòmics. 

5. Impulsar la sensibilització enoturística i vetllar per la qualitat de la destinació. 
6. La presentació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o 

internacional de cooperació, solidaritat i intercanvi entre municipis. 
 

5. El 24 d’octubre de 2012, el Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental va aprovar el 
Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental 2012-2016, 
publicat al BOPB de 4 de març de 2013, que entre d’altres línies estratègiques, establia 
com a línia estratègica el desenvolupament socioeconòmic de la comarca, establint 
com a actuacions a dur a terme, entre d’altres: 

 
- Continuar impulsant el sector primari, on la qualitat dels productes de la terra pren 

especial protagonisme, en una acció lligada estretament al medi ambient. 
- Foment decidit pel turisme, com a element fonamental en la promoció econòmica 

del territori. 
 

En el marc d’execució d’aquestes competències, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental es planteja la integració al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO 
Alella. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 7 dels Estatuts del Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, pel 

que fa al procediment d’admissió de nous membres al Consorci. 
 

En aquest sentit, l’article 7 esmentat estableix un procediment en el qual s’han de donar 
els passos següents: 
 

- Declaració de voluntat de l’entitat que es vol adherir. 
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- Acord de l’Assemblea General del Consorci, amb un quòrum, d’acord amb les 
previsions de l’article 17 dels Estatuts. 

- Formalització d’un conveni d’adhesió on s’especificaran les condicions d’integració, 
les obligacions adquirides, així com l’acceptació dels Estatuts. 

 
2. L’article 11.2 dels Estatuts, en relació amb la necessitat de que els membres designats 

com a representants de les administracions siguin càrrecs electes. 
 
3. L’article 27 dels Estatuts, estableix que per a la realització dels seus objectius, el Consorci 

disposarà, entre d’altres, com a recursos de les aportacions de les entitats consorciades. 
 

Els recursos de que de ser dotat el Consorci per atendre les despeses de funcionament 
s’aportaran amb subjecció als percentatges de participació pactats per a cada ens 
consorciat, d’acord amb els criteris generals definits per l’Assemblea General i concretats 
en cada conveni d’adhesió. 
 
En aquest mateix sentit, l’article 28 estableix que amb caràcter general es fixa una 
aportació econòmica anual per cadascun dels ens consorciats que serà fixada per 
l’Assemblea General i que es destinarà baixament a despeses generals. 
 
Sobre aquest respecte, cal destacar que en a data de formalització d’aquest informe no és 
possible concretar l’aportació econòmica corresponent al Consell Comarcal, donat que 
aquesta no es basa en criteris objectius prefixats, sinó en acords de l’Assemblea General 
de l’entitat que en aquest moment es desconeixen. 
 
Així doncs, es recomana la fixació dels criteris de determinació de la quota de participació 
al conveni de formalització de l’adhesió, per tal de tenir coneixement i previsió de quina 
serà l’aportació comarcal necessària. 

 
4. El 24 d’octubre de 2012, el Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental va aprovar el Programa 

d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental 2012-2016, publicat al 
BOPB de 4 de març de 2013. 

 
No existeix cap impedient o incongruència entre les previsions del Programa d’Actuació 
Comarcal aprovat i la voluntat expressada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental de 
voler participar del Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella. Ans al 
contrari, existeixen línies d’actuació integrades dintre de l’objectiu prioritari del 
desenvolupament local del territori plenament coincidents amb els objectius expressats 
pels Estatuts del Consorci abans esmentats. 

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

pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 

6. L’article 85 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a les competències de la comarca.  
 

7. L’article 15.2 del Decret 110/1996, de 2 d’abril, pel qual es regula el règim de les 
organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent, de 
conformitat amb el qual correspon al ple l’aprovació de l’acord d’adhesió. 
 

8. L’article 47.2.g) de la Llei de bases, aprovada mitjançant la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 114.3.d), del Text refós de la llei de 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, estableixen que cal majoria absoluta per a la presa dels acords de creació, 
modificació i la dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com 
també l’adhesió a aquestes i l’aprovació i la modificació dels seus estatuts. 
 

9. L’article 3.b del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, per raó del qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
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Per això, 
 
INFORMO el següent:   
 

1. Que res no obsta l’adhesió del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consorci de 
Promoció Enoturística del Territori DO Alella, d’acord amb les previsions dels articles 7, 
11.2 i 17 dels seus Estatuts. 
 

2. Que l’aportació anual de la corporació caldrà ésser determinada i concretada al conveni 
d’adhesió del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consorci de Promoció 
Enoturística del territori DO Alella. 
 

3. Que l’expressió de la voluntat d’adhesió requereix acord favorable del Ple, aprovat per 
majoria absoluta.” 

 
6. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 7 dels Estatuts del Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO 

Alella, pel que fa al procediment d’admissió de nous membres al Consorci. 
 
En aquest sentit, l’article 7 esmentat estableix un procediment en el qual s’han de 
donar els passos següents: 
 

- Declaració de voluntat de l’entitat que es vol adherir. 
- Acord de l’Assemblea General del Consorci, amb un quòrum, d’acord amb les 

previsions de l’article 17 dels Estatuts. 
- Formalització d’un conveni d’adhesió on s’especificaran les condicions 

d’integració, les obligacions adquirides, així com l’acceptació dels Estatuts. 
 

2. L’article 11.2 dels Estatuts, en relació amb la necessitat de que els membres 
designats com a representants de les administracions siguin càrrecs electes. 
 

3. L’article 312 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 

4. L’article 85 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a les competències de la 
comarca.  

 
5. L’article 15.2 del Decret 110/1996, de 2 d’abril, pel qual es regula el règim de les 

organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent, de 
conformitat amb el qual correspon al ple l’aprovació de l’acord d’adhesió. 

 
6. L’article 47.2.g) de la Llei de bases, aprovada mitjançant la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local i l’article 114.3.d), del Text refós de la llei de 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, estableixen que cal majoria absoluta per a la presa dels acords de 
creació, modificació i la dissolució de mancomunitats o altres organitzacions 
associatives, així com també l’adhesió a aquestes i l’aprovació i la modificació dels 
seus estatuts. 
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7. L’article 3.b del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, per raó del qual es regula 
el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consorci de 

Promoció Enoturística DO Alella amb el NIF Q0801768C. 
 
2. Aprovar el contingut des Estatuts del Consorci de Promoció enoturística DO Alella, 

d’acord amb el contingut següent: 
 
ESTATUTS DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO 
ALELLA. Títol I. - Disposicions generals. 
 
Art. 1. - Creació del Consorci. 
 
Amb la denominació Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella, es constitueix 
un Consorci a l'empara del que preveuen els arts. 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local; els arts. 269 i ss. del Text refós de la Llei 
municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; 
arts. 312 a 324 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per D. 
179/1995 de 13 de juny i art. 7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic 
de les Ad. Públiques i del Procediment ad. Comú. Aquest Consorci es constitueix per 
l'acompliment de les finalitats assenyalades als presents Estatuts. 
 
Art. 2. - Naturalesa i personalitat jurídica. 
 
El Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella, és una entitat amb 
person alitat jurídica pròpia, plena capacitat per l'acompliment dels seus fins i de durada 
indefinida, integrada voluntàriament i inicialment com a promotors pels Ajuntaments de: 
Alella, Cabrils, El Masnou, La Roca del Vallès, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, 
Premià de Mar, Santa Maria de Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Teià, Tiana, 
Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, i pel Consell Regulador de la 
Denominació d'Origen Alella. Tanmateix i en congruència amb els seus fins, podrà ser 
ampliat amb la incorporació per l'adhesió de qualsevol Ajuntament i/o administració pública 
tant de caràcter institucional com de base territorial amb relació amb la Denominació 
d'Origen Alella que mostri un interès comú amb les finalitats pròpies del Consorci així com 
per l'adhesió de qualsevol entitat privada sense afany de lucre que posi de manifest un 
interès concurrent amb les finalitats pròpies del Consorci. 
 
Art. 3. - Seu Social. 
 
El Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella tindrà el seu domicili a Alella, a 
La Plaça de l'Ajuntament, 1, seu de l'Ajuntament d'Alella (Catalunya). Aquest domicili podrà 
ser modificat per acord de la majoria absoluta dels membres que composen l'Assemblea 
General. 
 
Art. 4. - Règim jurídic. 
 
El Consorci en tant que Entitat Pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda per 
temps indefinit, es regeix per aquests Estatuts, pel Reglament Intern que concreti 
l'organització, funcionament i l'ordenació de les diverses activitats, i supletòriament, per les 
disposicions legals que li siguin aplicables en atenció al caràcter local del Consorci. 
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Art. 5. - Finalitats del Consorci. Constitueixen les finalitats del Consorci: 
 
1. La  promoció econòmica i especialment  turística de l'àmbit territorial  de la DO 
Alella, per  consolidar-lo com  a destinació enoturística de qualitat. 
2. La dinamització dels agents del territori, públics i privats, per generar noves sinèrgies i 
oportunitats de negoci. 
3. El lideratge, la creació, la impulsió i/o la difusió d'esdeveniments del vi,  productes i/o 
equipaments, com a recursos enoturístics. 
4. La impulsió i coordinació de les polítiques en l'àmbit del turisme dels membres del 
consorci, per tal de posar en valor conjuntament els diferents bens històrics, culturals, 
paisatgístics, esportius i econòmics. 
5. Impulsar la sensibilització enoturística i vetllar per la qualitat de la destinació. 
6. La representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o internacional 
de cooperació, solidaritat i intercanvi entre Municipis. 
 
Aquests objectius s'han d'entendre subordinats a l'exercici de les competències que la llei 
atribueix a cadascuna de les administracions implicades en l'àmbit territorial de la DO 
Alella. 
 
Les finalitats del Consorci podran ser portades a terme o bé pel propi ens, o bé per altres 
persones o entitats mitjançant les formes de gestió de serveis establertes per la legislació 
de règim local. 
 
Art. 6. - Atribucions del Consorci. 
 
En exercici de la seva plena capacitat jurídica de dret públic i privat, el Consorci per mitjà 
dels seus òrgans de representació assumeix particularment les atribucions següents: 
 
a) La capacitat d'organitzar-se internament, creant, modificant o suprimint els diversos 
serveis i establint la seva estructura i el seu règim de funcionament. A aquest efecte, el 
Consorci pot aprovar els reglaments de règim intern que consideri necessaris. 
b) La capacitat de programació i planificació de la seva activitat. 
c) La contractació d'obres, serveis, subministraments i projectes que siguin adients per al 
compliment de les seves finalitats. 
d) Portar a terme l'activitat financera, concertar les operacions de crèdit o endeutament i 
emetre les obligacions amb aval o sense. 
g) Adquirir, posseir, disposar, arrendar i administrar tota mena de béns immobles i mobles, 
com també gravar-los, hipotecar-los, constituir penyora o altres garanties exercint les 
facultats d'investigació, atermenament i recuperació d'ofici dels seus béns. 
h) Acceptar llegats, herències, donacions pures o oneroses, subvencions i ajuts provinents 
tant de persones públiques com privades físiques o jurídiques. 
i) L'exercici les accions judicials i administratives que calguin en defensa dels seus 
interessos. 
j) Participar legalment en altres entitats, públiques o privades fins i tot en societats 
mercantils, sempre que la seva activitat s'adigui amb les finalitats pròpies del Consorci. 
k) En general, assumir obligacions i exercir drets, portant a terme les accions que la llei 
preveu com a inherents a un ens amb plena capacitat jurídica i d'obrar. 
 
Art. 7. - Admissió de nous membres. 
 
L'admissió de nous membres del Consorci interessats en les seves finalitats i que vulguin 
col·laborar en la consecució dels seus objectius, efectuant aportacions i/o prestant serveis, 
requerirà, l'acompliment de les formalitats legalment establertes i en especial les que 
regulen la concreció de la voluntat dels ens que pretenguin la integració al Consorci i 
l'acord de l'Assemblea General amb el quòrum pertinent, d'acord amb el procediment 
previst en aquests Estatuts i que podrà ser formalitzat en un conveni d'adhesió on 
s'especificaran les condicions d'integració, les obligacions adquirides, així com l'acceptació 
dels presents Estatuts. Això no obstant, el procés d'adhesió tindrà en compte 
excepcionalment la previsió continguda a la disposició transitòria d'aquests Estatuts. 
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Art. 8. - Règim Legal aplicable. 
 
El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel seu Reglament de Règim intern quan 
s'hagi adoptat, i en el que en ells no s'hagi previst, per les disposicions de caràcter general 
aplicables a l'organització i funcionament d'aquests ens. 
 
Títol II. - Òrgans del consorci. 
 
Art. 9. - Òrgans de govern i de gestió. El Govern del Consorci correspon a: 
 
1) L'Assemblea General. 
2) El Consell de govern. 
3) El President. 
4) Els vice-presidents. 
5) El Gerent i/o els Directors tècnics. 
 
Capítol I. - L'Assemblea General del Consorci. Art. 10. 
L'Assemblea General, és l'òrgan superior del Consorci i n'assumeix la més alta 
representació ostentant les següents atribucions: 
 
a) Fixar l'orientació general de les funcions del Consorci dins dels objectius que es proposa 
realitzar i l'aprovació conseqüent d'un pla d'actuació general i de plans anuals que s'han de 
reflectir al pressupost, l'aprovació i modificació del qual també li correspon així com la 
plantilla de personal del Consorci. 
b) L'aprovació anual del balanç de situació, del compte general així com el quadre de 
finançament anual del pressupost.  
c) Aprovar la memòria anual d'activitats presentada per la gerència amb el vist-i-plau del 
Consell de govern. 
d) L'aprovació del Reglament de règim intern. 
e) Nomenar els membres del Consell de Govern. 
f) Concertar operacions de crèdit sempre que superin els límits establerts pel Consell de 
Govern. 
g) Aprovar l'admissió o separació de nous membres del Consorci, fixant-ne la participació 
econòmica si s'escau.  
h) Establir les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeix i aprovar-ne els seus 
reglaments. 
i) Modificar aquests Estatuts i els Reglaments de que s'hagi dotat el Consorci, a proposta 
del Consell de Govern. 
j) Deliberació i acord sobre altres qüestions de caràcter general que afectin a les finalitats i 
objectius del Consorci.  
k) Proposar a les entitats consorciades la dissolució i liquidació del Consorci. 
l) En general totes les que la legislació local estipula com de competència del Ple municipal 
i no hagin estat delegades al 
Consell de Govern o que en aquests Estatuts no són específicament atribuïdes a algun 
altre òrgan del Consorci. 
 
Art 11. 
 
L'Assemblea General del Consorci està formada inicialment pels representants municipals 
dels ajuntaments promotors fixant-se la composició final en funció de les incorporacions 
posteriors d'acord amb allò que preveu l'art.2 i la Disposició Transitòria en: 
 
- Representants municipals: 1 per cadascun dels Ajuntaments promotors i pels demés que 
s'incorporin. 
- Representants Institucionals: 1 per cadascuna de les Institucions consorciades. 
- Representants d'entitats privades sense afany de lucre: 1 per cadascuna de les 
integrades al Consorci. 
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L'assignació de representants al si del Consorci haurà de fer-se de tal manera que la 
representació dels ajuntaments en conservi la majoria absoluta tant al si de l'assemblea 
com al Consell de Govern. 
 
11.2. - Els membres de l'Assemblea General són nomenats i substituïts lliurement 
per les entitats integrants del Consorci coincidint amb el nomenament de representants 
dels ens locals als diferents organismes com a conseqüència de les eleccions locals. Els 
representants dels municipis en els òrgans de govern del consorci hauran de ser 
necessàriament membres electes de les respectives corporacions. Quan la representació 
d'un ens vingui donada pel caràcter electiu del càrrec dins d'aquell, el nomenament i el 
cessament hauran de tenir en compte necessàriament aquest caràcter. La durada 
màxima del mandat serà de 4 anys i podrà ser successivament renovat per períodes de 
temps iguals. 
 
Això no obstant, un cop s'hagin produït les eleccions locals i de forma excepcional, els 
òrgans de govern del Consorci seguiran en funcions i en règim d'administració ordinària, 
fins la seva renovació per part de l'Assemblea General. 
 
11.3. - L'Assemblea General elegirà, d'entre els seus membres, un President i tres vice-
presidents que substituiran, indistintament, al President en casos d'absència, vacant o 
malaltia. 
 
11.4. - Es podrà delegar el vot per cada sessió de l'Assemblea General. 
 
11.5. - No podran exercir el dret a vot a l'Assemblea general els ens que no estiguin al 
corrent de les seves obligacions econòmiques amb el consorci. 
 
11.6. - L'Assemblea General celebrarà una sessió anual com a mínim i es reunirà amb 
caràcter extraordinari a instància del President, del Consell de Govern o d'una tercera part 
dels seus membres. 
 
Capítol II. - Del Consell de Govern.  
 
Art. 12. 
 
El Consell de Govern del Consorci és un òrgan executiu de caràcter desconcentrat que es 
composa de 8 membres. Els membres del Consell seran: 
 
- El President del Consorci. 
- Els tres vice-presidents del Consorci. 
- 4 membres elegits per l'Assemblea General. 
 
La composició del Consell de Govern haurà de tenir en compte que, per tal de garantir la 
proporcionalitat territorial, mai podrà comptar entre els seus membres amb més de dos 
representants d'ens radicats en un mateix Municipi pertanyent al Consorci. 
 
El vot al si del Consell serà delegable i, en cas d'empat, correspondrà al President l'exercici 
del vot de qualitat. 
 
Tindrà també la condició de membre del Consell de Govern, però sense dret a vot i 
sempre que hagi estat nomenat, el gerent. 
 
Art. 13. 
 
El Consell de Govern del Consorci tindrà les atribucions següents: 
 
a) Fixar les activitats del Consorci d'acord amb les seves finalitats establint les línies 
mestres del treball que s'han reflectit al Pla anual aprovat per l'Assemblea General i 
d'acord amb les seves instruccions. 
b) Portar a terme els acords adoptats per l'Assemblea General. 
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c) Determinar els recursos propis amb les limitacions legalment establertes i desenvolupar 
la gestió econòmica d'acord amb el pressupost anual aprovat. 
d) Contractar obres, serveis i subministraments dins dels límits legals establerts. 
e) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments que es recolliran específicament a les 
Bases d'execució del pressupost o en altres directrius de caràcter intern. 
f) Acordar la realització d'activitats i la prestació de nous serveis relacionats amb les 
finalitats del Consorci i establir les contraprestacions a percebre. 
g) Administrar, adquirir i alienar el patrimoni del Consorci d'acord amb els percentatges 
legalment establerts. 
h) Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci, proposar l'aprovació de la 
plantilla de personal així com les seves modificacions i retribucions. 
i) Aprovar la celebració de tota mena de convenis i contractes. 
j) La realització de les facultats delegades per l'Assemblea General. 
k) Informar els comptes generals i realitzar qualsevol altra funció que legalment 
correspongui a la Comissió Especial de 
Comptes. 
l) Nomenar el Gerent, el Secretari i l'Interventor del Consorci. 
m) Aprovar l'adscripció al Consorci del personal laboral o funcionari procedent de les 
Administracions públiques consorciades. 
n) L'exercici d'accions judicials i administratives en defensa dels interessos del Consorci. 
o) Informar als òrgans competents dels ens integrats i elevar-los les propostes que 
requereixin la seva aprovació. 
p) Qualsevol altra no atribuïda expressament als altres òrgans del Consorci i que legalment 
s'assimilin a competències assumibles per un òrgan executiu. 
 
Art. 14. 
 
El Consell de Govern es reunirà en sessió ordinària un cop cada dos mesos i en sessió 
extraordinària a petició d'una tercera part dels seus membres o sempre que ho decideixi el 
President. No obstant això, el Consell de Govern no celebrarà sessions quan aquestes 
coincideixin en el mateix dia en què les celebri l'Assemblea General. 
 
Art. 15. 
 
El Consell de Govern podrà aprovar la constitució de Comissions especials on primi la 
participació de persones amb un alt grau de coneixements tècnics, per tal d'estudiar 
qüestions concretes i elevar-ne propostes que sempre seran adoptades per l'òrgan que 
competencialment tingui atribuïda la facultat decisòria. 
 
Capítol III. - Règim de funcionament dels òrgans col·legiats. 
 
Art. 16. - Règim de sessions dels diversos òrgans del Consorci. 
 
La convocatòria de les reunions de l'Assemblea o del Consell de Govern així com de les 
Comissions especials que es poguessin determinar, es farà mitjançant escrit adreçat al 
domicili de cada membre, amb 4 dies d'antelació a la data de la reunió i contindrà l'ordre 
del dia, fora del qual no es podran prendre acords, llevat de la declaració d'urgència 
acordada amb el vot favorable de la majoria absoluta, juntament amb l'esborrany de l'acta 
de la sessió ordinària immediatament anterior. 
 
En casos d'urgència la convocatòria es farà, almenys, amb 24 hores d'anticipació, 
mitjançant qualsevol procediment del qual en quedi constància. Així mateix, el Consell de 
Govern o qualsevol altra comissió podran celebrar sessió, si estant reunits per qualsevol 
motiu, així ho decidissin per unanimitat tots els seus membres. 
 
Art. 17. 
 
Per poder celebrar sessió de qualsevol òrgan o comissió del Consorci serà preceptiva 
l'assistència de la meitat més ú del nombre de membre de que es tracti. Aquest quòrum 
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s'ha de mantenir durant la sessió. En tot cas serà necessària la presència del President i 
del Secretari o dels qui legalment els substitueixin. 
Els acords es prendran per majoria dels membres assistents. En cas d'empat decidirà el 
vot de qualitat del President. Caldrà la majoria qualificada de 2/3 parts del nombre de 
dret dels membres, per a la validesa dels acords sobre 
modificació dels Estatuts i admissió de noves entitats. 
 
Capítol IV. - Del President i dels Vicepresidents del Consorci.  
 
Art. 18. 
 
Corresponen al President del Consorci i del Consell de Govern les següents atribucions: 
 
a) Exercir la representació institucional del Consorci. 
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir amb el seu vot de qualitat 
els empats que es poguessin produir en les segones votacions de les propostes. 
c) Exercir les accions en defensa dels interessos del Consorci, en cas d'urgència i 
donant-ne compte al Consell en la primera sessió que celebri. 
d) Exercir la supervisió i vigilància de totes les activitats i serveis del Consorci en 
execució del Pla anual aprovat per L'Assemblea General. 
e) Exercir les facultats que li pugui delegar l'Assemblea General o el Consell de govern. 
f) Ordenar la publicació dels acords del Consorci, executar i fer complir els acords i 
dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment. 
g) Elevar al Consell de Govern i a l'Assemblea General la documentació i els informes que 
cregui oportuns. 
h) Aprovar la liquidació del pressupost donant-ne compte al Consell de Govern. 
i) Totes aquelles que li puguin delegar els altres òrgans de Govern del Consorci de forma 
assimilada al que es preveu en el règim local. 
 
Art. 19. 
 
Els Vice-presidents del Consorci en nombre de tres, formen part del seu Consell de 
Govern, són nomenats per l'assemblea General d'entre els seus membres i substitueixen 
al President, sense cap preeminència de cap tipus. 
 
Capítol V. - De la Gerència.  
 
Art. 20. 
 
El Consorci per a l'exercici de les seves activitats disposarà d'un gerent. El Consell de 
Govern determinarà les característiques i condicions del lloc de treball. El gerent podrà ser 
personal laboral o funcionari, així com personal directiu professional, en els termes 
previstos per l'article 13 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
 
Art. 21. 
 
Són funcions i activitats pròpies del gerent les següents: 
 
a) La gestió general del Consorci i la coordinació dels serveis assumits. 
b) Representar el Consorci davant de les Administracions públiques, institucions, entitats i 
particulars, excepció feta de la representació institucional al més alt nivell que correspon al 
President. 
c) Exercir les funcions de cap de personal i director dels serveis administratius, 
elevant al Consell de Govern les propostes de nomenament i d'acomiadament de tot el 
personal al servei del Consorci, llevat dels directors tècnics. 
d) Desenvolupar la gestió econòmica del Consorci, elaborant la proposta de pressupost, 
inventari, balanços i liquidació del pressupost de l'entitat. 
e) Elevar anualment al Consell i a l'Assemblea la memòria anual d'activitats del Consorci.  
f) Coordinar l'actuació dels directors dels projectes. 
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g) Preparar la documentació que s'ha de posar a la consideració del Consell i de 
l'Assemblea general. 
h) Formular al President les propostes d'acord que cregui oportunes per la bona marxa 
del Consorci per tal de que siguin elevades als òrgans de decisió que pertoqui. 
i) Rendir comptes de la seva gestió davant del Consell de Govern i l'Assemblea General. 
j) Impulsar directament totes les activitats del Consorci, exercint la supervisió dels 
serveis i les accions empreses d'acord amb els plans d'actuació i els acords aprovats. 
k) Totes les que li puguin ser delegades pels altres òrgans del Consorci. Títol III. - Personal 
al servei del consorci. 
 
Art. 22. 
 
El Consorci estarà assistit per un Secretari i per un Interventor que seran nomenats 
lliurement pel Consell de Govern d'entre els Secretaris i Interventors en exercici dels Ens 
consorciats. Aquests funcionaris podran designar un funcionari que els pugui suplir. 
 
El Secretari assistirà amb veu però sense vot a les reunions de l'Assemblea General i del 
Consell de Govern i aixecarà les actes corresponents. Així mateix, l'interventor podrà 
assistir a les sessions de l'Assemblea General i del Consell de Govern amb veu però 
sense vot. 
 
Art. 23. 
 
El personal al servei del Consorci, s'integrarà en la plantilla aprovada per l'assemblea 
General, en la qual constarà el nombre, classificació, categoria, funcions i retribucions dels 
llocs de treball. 
 
Art. 24. 
 
El personal que presti els serveis en el Consorci podrà ser funcionari o laboral i procedirà 
d'una reassignació de llocs de treball de les Administracions públiques consorciades. 
 
Art. 25. 
 
El règim jurídic del personal que presti els seus serveis en el Consorci serà el de 
l'Administració pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les 
establertes per a llocs de treball equivalents en aquella. 
 
Títol IV. - Règim econòmic-financer. Art. 26. 
El Patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe, quedarà 
reflectit al corresponent inventari que revisarà i aprovarà el Consell de Govern de forma 
anual. 
 
Art. 27. 
 
Per la realització dels seus objectius, el Consorci de promoció enoturística del territori DO 
Alella disposarà dels recursos següents: 
 
- Rendiments dels serveis que presti. 
- Aportacions de les entitats consorciades. 
- Subvencions, ajudes, herències i donatius. 
- Productes del seu patrimoni. 
- Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d'acord amb les lleis. 
 
Els recursos de que ha de ser dotat el Consorci per atendre les despeses de 
funcionament s'aportaran amb subjecció als percentatges de participació pactats per a 
cada ens consorciat, d'acord amb els criteris generals definits per l'Assemblea general i 
concretats en cada conveni d'adhesió. 
 
Art. 28. 
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Amb caràcter general es fixa una aportació econòmica anual per cadascun dels ens 
consorciats que serà fixada per l'Assemblea General i que es destinarà bàsicament a 
despeses generals. Aquesta aportació podrà ser revisada anualment per l'Assemblea 
General per acord de majoria simple. Aquestes aportacions es consideraran a tots els 
efectes legals com a ingressos públics. 
 
Art. 29. 
 
Tot servei prestat pel Consorci ha d'orientar-se a la seva autofinanciació i, 
conseqüentment a la progressiva absorció dels costos d'amortització, funcionament i 
manteniment. La gestió econòmica dels serveis ha d'orientar-se, per tant, a la progressiva 
reducció de les aportacions de les entitats consorciades, fins a la seva supressió, si és 
possible, amb la formació de reserves convenients pel desenvolupament de les activitats 
pròpies del Consorci. 
 
L'Assemblea General a proposta del Consell de Govern aprovarà el pressupost anual 
d'explotació i d'inversions abans del 31 de desembre de cada exercici per aplicar-lo a 
l'exercici immediatament següent. Les modificacions pressupostàries seran aprovades pel 
Consell de Govern sempre que no suposin una variació superior al 5% dels recursos 
ordinaris. 
 
El Consorci estarà adscrit a alguna de les Administracions públiques que l'integren. 
L'Assemblea General, juntament amb l'aprovació del pressupost anual, determinarà 
l'Administració pública a la que quedarà adscrit per al corresponent exercici pressupostari, 
seguint els criteris establerts en l'apartat 2, lletra f) o següents, al no ser d'aplicació les 
anteriors, de la Disposició addicional vintena de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la seva redacció 
efectuada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre. 
 
L'adscripció del Consorci comportarà el formar part dels pressupostos i la inclusió en els 
comptes generals de l'Administració pública d'adscripció. 
 
Art. 30. 
 
Els béns de domini públic i els patrimonials que els membres del consorci li adscriguin, 
conserven llur qualificació originària i en els béns que li hagin estat cedits, les facultats de 
disposició del consorci estaran limitades a les finalitats estatutàries concretades en cada 
acord de cessió. 
 
Títol V. - Separació dels membres del consorci i dissolució.  
 
Art. 31. 
 
El Consorci es dissoldrà per acord de les 2/3 parts dels membres de l'Assemblea 
General, ratificat per l'acord per majoria absoluta dels òrgans de govern dels membres 
que l'integren, amb el quòrum de 2/3 parts, per impossibilitat legal o material d'acomplir els 
seus objectius, per l'incompliment del seu objecte o per la transformació del consorci en un 
altre ens. 
 
Art. 32. 
 
L'acord de dissolució determinarà com s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del 
Consorci i a la reversió de les obres o instal·lacions existents. 
 
Art. 33. 
 
La separació del Consorci d'algun dels seus membres podrà realitzar-se posant-ho de 
manifest per acord de l'òrgan que té la facultat de determinar la voluntat de l'ens de que es 
tracti, amb una antelació mínima de 6 mesos a la celebració de la propera sessió ordinària 
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de l'assemblea general i sempre que l'entitat que es vulgui separar estigui al corrent 
dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades fins 
al moment de la separació. Per l'efectiva separació del membre caldrà l'acord per majoria 
simple de l'Assemblea general a proposta del Consell de Govern. 
 
No obstant això, les entitats consorciades podran, amb acord unànime de l'Assemblea 
General, obtenir la respectiva separació del Consorci en qualsevol moment. 
 
Art. 34. 
 
En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres en 
proporció a les respectives aportacions. Igualment respondran proporcionalment dels 
deutes contrets. 
 
Títol VI. - Referència normativa. Art. 35. 
La remissió que a aquests Estatuts es fa a les normes legals, s'entendrà referida a les 
successives que interpretin, ampliïn, condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les 
vigents al moment de la seva aprovació. 
 
Disposició transitòria. 
 
Durant el primer any de funcionament del consorci, la incorporació com a nous membres 
d'aquells municipis i entitats que reuneixin les condicions de l'art.2 i que ho sol·licitin, serà 
automàtica des del moment en què acreditin haver adoptat l'acord d'adhesió i d'aprovació 
d'aquests Estatuts, passant a exercir els seus drets i obligacions immediatament." 

 

3. Aprovar la quota de participació del Consell Comarcal del Vallès Oriental al 
Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, per un import de dos mil 
euros (2.000 €). 

 
4. Nomenar el senyor David Ricart i Miró, representant del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental en el Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella. 
 

5. Autoritzar, disposar i obligar el pagament de dos mil euros (2.000 €), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària núm. 432.00.470.00 del pressupost general d’ingressos i 
despeses per a l’any 2016.  

 
Nogensmenys, aquest acord queda condicionat a l’aprovació definitiva de la 
modificació pressupostària núm. 13 del pressupost general d’ingressos i despeses 
del Consell Comarcal per a l’exercici 2016, incorporada a l’ordre del dia d’aquesta 
mateixa sessió. 
 

6. Notificar aquest acord al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella.” 
 
El president 
 
Alguna paraula? Votem. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 26 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
3. Dictamen d’aprovació de la Instrucció sobre requisits d’accés i d’exercici 

dels llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de Presidència, d’11 de maig de 2016, que és 
el que segueix: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del 

menor (LOPJM), en la nova redacció donada per l’article 1.8 de la Llei 26/2015, de 
28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, 
que va entrar en vigor el 18 d’agost de 2015, estableix que és requisit 
indispensable per a l’accés i l’exercici de les professions, oficis i activitats que 
impliquin un contacte habitual amb menors, el fet de no haver estat condemnat per 
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou 
l’agressió sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la 
prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel delicte de 
tràfic de persones.  
 
A tal efecte, qui pretengui l’accés a aquelles professions, oficis o activitats haurà 
d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa 
del registre central de delinqüents sexuals (article 13.5 de la LOPJM, en la nova 
redacció donada per l’article 1.8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació 
del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència). 

 
2. El Registre central de delinqüents sexuals va entrar en funcionament l’1 de març 

de 2016 (disposició final cinquena del Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre, 
pel qual es regula el registre central de delinqüents sexuals).  
 

3. En el marc dels serveis, actuacions, programes i activitats duts a terme pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, determinats professionals que hi presten serveis 
mantenen un contacte habitual amb menors. 
 
Entre d’altres, i de manera específica, el desenvolupament de qualsevol funció 
relacionada amb el servei de menjador i de transport escolar, amb el servei de 
transport adaptat, amb el servei d’acompanyants del transport escolar i del 
transport adaptat, així com els serveis socials bàsics i el servei d’atenció a la 
infància i l’adolescència (EAIA), implica sempre contacte habitual amb menors, 
ateses les peculiaritats dels serveis prestats. 
 

4. En aquest context, esdevé necessari la fixació de pautes d’actuació comunes i 
homogènies per tot el Consell Comarcal del Vallès Oriental, mitjançant l’aprovació 
d’una Instrucció sobre els requisits d’accés i d’exercici dels llocs de treball que 
impliquen contacte habitual amb menors. 
 

5. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor (LOPJM), 

en relació a l’obligació d’acreditar el fet de no haver estat condemnat per sentència 
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual per a l’accés i l’exercici 
de les professions, oficis i activitats que impliquin un contacte habitual amb 
menors, mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del registre central de 
delinqüents sexuals (article 13.5 de la LOPJM, en la nova redacció donada per 
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l’article 1.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i a l’adolescència). 
 

2. L’article 9.2 del Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el 
registre central de delinqüents sexuals, disposa que la persona encarregada del 
registre central de delinqüents sexuals, previ consentiment de la persona 
interessada o de qui la representa, ha d’informar de les dades relatives a la 
persona interessada que contingui el registre, a instàncies de qualsevol òrgan de 
les administracions públiques davant el qual es tramiti un procediment per accedir 
a professions, oficis o activitats que impliquin un contacte habitual amb menors, 
així com per al seu exercici. En absència de tal consentiment, el certificat 
s’expedeix a instàncies de la persona interessada mateixa. 
 
El registre central de delinqüents sexuals va entrar en funcionament l’1 de març de 
2016 (disposició final cinquena del Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel 
qual es regula el registre central de delinqüents sexuals). 

 
3. 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, pel que fa a la 
competència del Ple. 
 

Per això, 
 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la Instrucció sobre els requisits d’accés i d’exercici dels llocs de treball que 

impliquen contacte habitual amb menors en aplicació de la Llei orgànica 1/1996, de 
15 de gener, de protecció jurídica del menor, següent: 
 
“I. La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor (LOPJM) 
estableix que és requisit indispensable per a l’accés i l’exercici de les professions, oficis i 
activitats que impliquin un contacte habitual amb menors, el fet de no haver estat 
condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que 
inclou l’agressió sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la 
prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel delicte de tràfic de 
persones. A tal efecte, qui pretengui l’accés a aquelles professions, oficis o activitats haurà 
d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del 
registre central de delinqüents sexuals (article 13.5 de la LOPJM, en la nova redacció 
donada per l’article 1.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i a l’adolescència). 
 
II. L’article 9.2 del Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el registre 
central de delinqüents sexuals, disposa que la persona encarregada del registre central de 
delinqüents sexuals, previ consentiment de la persona interessada o de qui la representa, 
ha d’informar de les dades relatives a la persona interessada que contingui el registre, a 
instàncies de qualsevol òrgan de les administracions públiques davant el qual es tramiti un 
procediment per accedir a professions, oficis o activitats que impliquin un contacte habitual 
amb menors, així com per al seu exercici. En absència de tal consentiment, el certificat 
s’expedeix a instàncies de la persona interessada mateixa. 
 
El registre central de delinqüents sexuals va entrar en funcionament l’1 de març de 2016 
(disposició final cinquena del Reial Decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula 
el registre central de delinqüents sexuals). 
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III. En el marc dels serveis, actuacions, programes i activitats duts a terme pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental (en endavant, Consell Comarcal), determinats professionals 
que hi presten serveis mantenen un contacte habitual amb menors. 
 
Entre d’altres, i de manera específica, el desenvolupament de qualsevol funció relacionada 
amb el servei de menjador i de transport escolar, amb el servei de transport adaptat, amb el 
servei d’acompanyants del transport escolar i del transport adaptat, així com els serveis 
socials bàsics i el servei d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA), implica sempre 
contacte habitual amb menors, ateses les peculiaritats dels serveis prestats. 
 
IV.- Respecte a la competència del Consell Comarcal en relació amb els serveis de 
menjador i de transport escolar, el decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de 
competències de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament, va delegar a 
les comarques les competències del Departament d’Ensenyament en relació a la gestió 
dels menjadors escolars i la gestió del transport escolar col·lectiu, entre d’altres. 
 
L’11 de juny de 2014, el Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya van formalitzar el preceptiu conveni per a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de 
menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
 
V.- Pel que fa a la competència del Consell Comarcal en relació amb els serveis socials, 
per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, atribueix a les comarques les 
competències pròpies dels serveis socials bàsics del municipis de menys de vint mil 
habitants que aquests municipis no estiguin en condicions d’assumir directament o 
mancomunadament, i el corresponent Contracte programa per a la coordinació i la 
col·laboració entre el Departament de Benestar i Família i el Consell Comarcal, en matèria 
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, 
subscrit l’any 2012, i l’actual Conveni marc aprovat al 2015, pendent de desenvolupar en 
els corresponents nous Contractes Programes. 
 
VI.- Pel que fa a la competència en matèria de joventut, per la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, 
de polítiques de joventut, que estableix que els ens locals supramunicipals han de vetllar 
perquè en els municipis de llur àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat 
homogenis, els serveis i les activitats complementàries en matèria de joventut dels 
ajuntaments. Amb aquesta finalitat, els ens locals supramunicipals poden elaborar i aprovar 
plans de joventut, amb la participació dels municipis de llur àmbit territorial. 
 
El 12 de desembre de 2012, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de 
Benestar Social i Família, i el Consell Comarcal, van formalitzar el corresponent conveni en 
matèria de polítiques de joventut. 
 
VII. En el següent quadre es relacionen tots els serveis, actuacions, programes i activitats 
que actualment realitza el Consell Comarcal que impliquen contacte habitual amb menors: 
 

Serveis Gestió 
directa 

Gestió 
indirecta 

Voluntariat Subvencions 

Servei d’atenció a la infància i 
l’adolescència (EAIA) 

x    

Serveis socials bàsics x    

Servei d’assessorament i 
informació destinat a joves 
prestat a les instal·lacions de 
l’Oficina Jove (GRA) 

x    

Visites i activitats al Consell 
Comarcal 

x    

Fira Guia’t x x   

Servei de transport escolar  x   

Servei d’acompanyants del 
transport escolar 

 x   
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Servei de transport adaptat  x  x 

Servei d’acompanyants del 
transport adaptat 

 x  x 

Programa joves per l’ocupació 
(impulsat pel SOC) 

x    

Servei d’assessorament i 
informació a joves prestat a 
l’Oficina Jove (GRA) 

 x   

Programa d’educació viària  x   

Servei d’acolliment d’urgència per 
a dones víctimes de violència de 
gènere 

 x   

Servei d’ajuda a domicili  x   

Servei d’informació i atenció a la 
dona (SIAD) 

 x   

Programa de col·laboració entre 
famílies (ENCAIX) 

x  x  

 
VIII. En aquest context, esdevé necessari la fixació de pautes d’actuació comunes i 
homogènies per tot el Consell Comarcal, motiu pel qual s’aprova la següent 
 
 

INSTRUCCIÓ 
 

1. Àmbit d’aplicació 
 
1.1 Aquesta instrucció és aplicable a tots els professionals o treballadors que intervinguin 
en l’atenció directa o indirecta de menors. Això compren el personal funcionari i laboral del 
Consell Comarcal, ja sigui amb nomenament fix o temporal, als indirectament contractats, 
als professionals d’atenció als menors i al personal de serveis. En definitiva, a qualsevol 
treballador o voluntari que es pugui relacionar amb menors d’edat, amb independència de 
les tasques o funcions estrictament considerades. 
 
Així mateix, aquesta instrucció és aplicable a les persones que pretenguin accedir a un lloc 
de treball que impliqui contacte habitual amb menors, mitjançant qualsevol procés de 
selecció i de provisió. 
 
Finalment, aquesta instrucció es aplicable a les persones físiques o jurídiques que presten 
serveis al Consell Comarcal relacionats amb l’atenció directa o indirecta de menors, que 
hauran de preveure, sota la seva responsabilitat, la comprovació que el seu personal 
(independentment de la vinculació laboral que tingui) no ha estat condemnat per sentencia 
ferma per algun dels delictes previstos. 
 
1.2. Implica contacte habitual amb menors: 
 
1.2.1. En relació als serveis gestionats directament pel Consell Comarcal:  
 

a) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca amb independència de la 
categoria professional relacionada amb el servei d’atenció a la infància i 
l’adolescència (EAIA). 

 
b) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb la prestació dels 

serveis socials bàsics sempre que impliqui contacte habitual amb menors 
(educadors/es, treballadors/es socials, psicòlegs/es, psicopedagogs/es, 
cuidadors/es) 
 

c) El servei d’assessorament i informació destinat a joves prestat a les instal·lacions 
de l’Oficina Jove (GRA). 
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d) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el programa 
joves per l’ocupació (impulsat pel SOC) quan impliqui contacte habitual amb 
menors d’edat, com ara els educadors/es. 
 

e) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca diferent a les anteriors que 
impliqui específicament contacte habitual amb menors com ara assistència a grups 
escolars que visiten el CCVO o acompanyament de grups de joves a la Fira Guia’t, 
entre d’altres. 

 
1.2.2. En relació als serveis gestionats indirectament pel Consell Comarcal: 
 

a) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el servei de 
menjador escolar que impliqui contacte habitual amb menors, com ara el personal 
de cuina i els monitors/es dels menjadors escolars. 

b) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el servei de 
transport escolar que impliqui contacte habitual amb menors, com ara els 
conductors/es d’autobús. 

c) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el servei 
d’acompanyants del transport escolar que impliqui contacte habitual amb menors, 
com ara els monitors/es dels autobusos. 

d) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el servei de 
transport adaptat que impliqui contacte habitual amb menors, com ara els 
conductors/es dels vehicles adaptats. 

e) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el servei 
d’acompanyants del transport adaptat que impliqui contacte habitual amb menors, 
com ara els acompanyants del transport adaptat. 

f) El servei d’assessorament i informació a joves prestat a l’Oficina Jove (GRA) per 
educadors/es, treballadors/es socials, psicòlegs/es i psicopedagogs/es. 

g) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el programa 
d’educació viària que impliqui contacte habitual amb menors. 

h) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el servei 
d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència de gènere. 

i) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el servei d’ajuda 
a domicili sempre que es presti a llars on hi convisquin menors. 

j) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el servei 
d’informació i atenció a la dona (SIAD). 

 
1.2.3. En relació al voluntariat 
 
La participació en el programa de col·laboració entre famílies (ENCAIX) (tots els membres 
de la unitat familiar majors d’edat).  
 
2. Identificació dels llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors 
 
2.1. La relació de llocs de treball (RLT) del Consell Comarcal identificarà els llocs de treball 
que, d’acord amb aquesta Instrucció, impliquen contacte habitual amb menors, incorporant-
hi com a requisit legal d’ocupació el fet de no haver estat condemnat per sentència ferma 
per algun dels delictes previstos a la LOPJM. 
 
2.2. Els llocs de treball que d’acord amb aquesta instrucció impliquin contacte habitual amb 
menors i que no figurin a la RLT tindran també, com a requisit legal d’ocupació, el fet de no 
haver estat condemnat per sentència ferma per alguns dels delictes previstos a la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. 
 
3. Desenvolupament de llocs de treball que d’acord amb aquesta Instrucció 
impliquen contacte habitual amb menors 
 
Els professionals que ocupin, com a personal funcionari o com a personal laboral, un lloc 
de treball que d’acord amb aquesta Instrucció impliqui contacte habitual amb menors han 
d’aportar, en el termini d’un mes, una declaració responsable mitjançant jurament o 
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promesa, de no haver estat condemnats per sentència ferma per delictes contra la llibertat i 
indemnitat sexual. 
 
A aquests efectes, el cap de l’Àrea de Persones i Valors del Consell Comarcal facilitarà al 
personal que actualment ocupa llocs de treball que segons aquesta Instrucció tenen 
contacte habitual amb menors el model de declaració jurada o promesa, que s’adjunta com 
a annex amb aquesta Instrucció, per tal que l’emplenin i el puguin retornar signat. Aquesta 
declaració incorpora l’autorització expressa al Consell Comarcal perquè pugui comprovar, 
en qualsevol moment, la veracitat de l’esmentada declaració. 
 
Les declaracions i certificacions s’incorporaran a l’expedient personal de la persona 
interessada. 
 
4. Requisits per accedir a la condició de personal funcionari fix i personal laboral fix 
del CCVOR 
 
Per tal d’accedir a la condició de personal funcionari fix i de personal laboral fix del Consell 
Comarcal en una categoria professional que d’acord amb el punt 1.2 de la present 
Instrucció impliqui contacte amb menors, s’exigirà, com a requisit de participació, en el 
corresponent procés selectiu, l’acreditació de no haver estat condemnat per sentència 
ferma per algun dels delictes previstos a la LOPJM, mitjançant l’aportació d’una declaració 
de responsable mitjançant jurament o promesa, de no haver estat condemnats per 
sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. Aquesta declaració 
incorpora l’autorització expressa al Consell Comarcal perquè pugui comprovar, en 
qualsevol moment, la veracitat de l’esmentada declaració. 
 
Aquest requisit legal de participació es farà constar expressament a les bases generals que 
regulen els processos selectius i també a les bases específiques de les convocatòries per 
accedir a aquella categoria. 
 
5. Requisits per participar en convocatòries de provisió de llocs de treball que 
impliquin contacte habitual amb menors 
 
Les convocatòries de provisió de llocs de treball que impliquin contacte habitual amb 
menors han d’exigir, com a requisit de participació, l’aportació d’una declaració de 
responsable mitjançant jurament o promesa, de no haver estat condemnats per sentència 
ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. Aquesta declaració incorpora 
l’autorització expressa al Consell Comarcal perquè pugui comprovar, en qualsevol moment, 
la veracitat de l’esmentada declaració. 
 
No es podrà efectuar cap provisió d’un lloc de treball que impliqui contacte habitual amb 
menors sense la prèvia aportació de l’esmentada declaració de responsable i la posterior 
comprovació per part del Consell Comarcal, que sol·licitarà d’ofici la certificació negativa al 
Registre central de delinqüents sexuals. 
 
Aquest requisit legal de participació es farà constar expressament a les bases generals que 
regulen els processos selectius i també a les bases específiques de les convocatòries per 
accedir al lloc de treball concret. 
 
6. Prestació de serveis que d’acord amb aquesta Instrucció impliquen contacte 
habitual amb menors 
 
6.1. Els plecs de clàusules administratives particulars de contractes en què l’objecte 
comporti l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb 
menors, establiran que el contractista ha d’adscriure a l’execució del contracte persones 
que no hagin estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual per exercir professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual 
amb menors. L’incompliment d’aquesta obligació podrà ser causa de resolució del 
contracte, sens perjudici de les altres conseqüències que legalment se’n derivin. 
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Abans de l’inici de l’execució del contracte, el professional o entitat han de presentar, a la 
persona responsable del contracte, una declaració de responsable en què manifesti que 
disposa de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que 
s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir professions, oficis i activitats que 
impliquin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma 
per alguns dels delictes establerts. Aquesta declaració haurà de ser  novament presentada 
pel contractista sempre que s’incorporin noves persones a l’execució del contracte que es 
trobin en la referida situació. 
 
El contingut d’aquesta declaració aportada pel contractista i les certificacions negatives de 
què disposi seran vigents durant la durada del contracte, sempre que aquest sigui igual o 
inferior a un any, amb el benentès que si té coneixement d’algun cas de condemna per 
sentència ferma pels delictes esmentats, està obligat a comunicar aquesta circumstància 
de manera immediata. Si el contracte té una duració superior a un any, caldrà que el 
contractista torni a presentar l’esmentada declaració. 
 
6.2. Pel que fa als contractes i pròrrogues vigents actualment i eventuals renovacions 
contractuals, en que l’objecte comporti l’exercici de professions, oficis i activitats que 
impliquin contacte habitual amb menors, el Consell Comarcal requerirà als professionals i 
empreses que hagin subscrit aquests contractes o pròrrogues, per tal de que, en el termini 
d’un mes, aportin una declaració de responsable en què es manifesti que es disposa de les 
certificacions legalment establertes per acreditar que totes les persones que s’adscriuen a 
l’execució del contracte no han estat condemnades per sentència ferma per algun dels 
delictes establerts a la normativa. Aquesta declaració haurà de ser novament presentada 
pel contractista sempre que s’incorporin noves persones a l’execució del contracte que es 
trobin en la referida situació. 
 
El contingut de d’aquesta declaració de responsable aportada pel contractista i les 
certificacions negatives de què disposi seran vigents durant la durada del contracte o de la 
seva pròrroga, sempre que aquest sigui igual o inferior a un any, amb el benentès que si té 
coneixement d’algun cas de condemna per sentència ferma pels delictes esmentats està 
obligat a comunicar aquesta circumstància de manera immediata. Si el contracte té una 
duració superior a un any, caldrà que el contractista torni a presentar l’esmentada 
declaració. 
 
6.3. De conformitat amb el que estableix l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la 
presentació de la declaració de responsable faculta al Consell Comarcal a verificar la 
conformitat de les dades que si contenen sempre que sigui possible, o bé a efectuar el 
requeriment de documentació quan resulti necessari. 
 
6.4. Els serveis públics prestats per un tercer i que es formalitzin mitjançant un conveni de 
col·laboració, es regiran per les mateixes previsions que les indicades per a la resta de 
contractes. 
 
6.5. Les declaracions i certificacions s’incorporaran a l’expedient de contractació 
corresponent. 
 
7. Atorgament de subvencions en que el projecte subvencionable comporti l’exercici 
de professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors 
 
Les bases reguladores de subvencions en què el projecte subvencionable comporti 
l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, 
establiran com a obligació dels ens beneficiaris de subvencions l’acreditació que les 
persones que treballin en el projecte no han estat condemnades per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. L’incompliment d’aquesta obligació podrà 
ser causa de revocació, sens perjudici de les altres conseqüències que legalment se’n 
derivin. 
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Així mateix, els convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal i entitats en que el 
projecte subvencionable comporti l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin 
contacte habitual amb menors, establiran com a obligació dels ens beneficiaris de 
subvencions l’acreditació que les persones que treballin en el projecte no han estat 
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 
L’incompliment d’aquesta obligació podrà ser causa de resolució del conveni i de revocació 
de la subvenció, sens perjudici de les altres conseqüències que legalment se’n derivin. 
 
Per tal d’acreditar que han dut a terme aquesta comprovació, les entitats hauran de signar 
una declaració de responsable en què manifestin disposar de les certificacions legalment 
establertes per acreditar que les persones que participin en el projecte no han estat 
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i 
que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a aportar una 
nova declaració de responsable. El contingut d’aquesta declaració de responsable aportada 
pel beneficiari i les certificacions negatives de què disposi serà vigent durant un any, amb el 
benentès que se té coneixement d’algun cas de condemna per sentència ferma pels 
delictes esmentats, està obligat a comunicar aquesta circumstància de manera immediata. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la presentació de la 
declaració de responsable faculta al Consell Comarcal a verificar la conformitat de les 
dades que si contenen sempre que sigui possible, o bé a efectuar el requeriment de 
documentació quan resulti necessari. 
 
Aquestes previsions regiran per totes les subvencions en que el projecte subvencionable 
comporti l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb 
menors, amb independència de l’òrgan que les aprovi, estiguin o no formalitzades. 
 
8. Actuacions a seguir en cas d’existència de sentències fermes de delictes contra la 
llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans 
 
8.1. En el moment que el Consell Comarcal sigui coneixedor de l’existència de sentències 
fermes sobre delictes contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans 
dictades contra el personal que ocupa llocs de treball que impliquin contacte amb menors, 
s’ha de suspendre preventivament a l’empleat o empleada de l’ocupació del lloc de treball i 
decidir, en funció de la seva vinculació, el procediment a seguir. 
 
En aquest sentit, si la vinculació és funcionarial o estatutària i sens perjudici d’assignar-li 
transitòriament funcions específiques que en cap cas impliquin contacte habitual amb 
menors, es tramitarà el corresponent expedient de remoció del lloc de treball per 
incompliment dels requisits essencials d’ocupació del lloc. En cas de tractar-se d’un 
funcionari interí o estatutari temporal es procedirà a la revocació del seu nomenament per 
les mateixes causes. 
 
En cas de tractar-se de personal laboral fix es tramitarà un expedient de mobilitat funcional 
i/o geogràfica  i, en cas d’estar front una relació laboral temporal, es procedirà a la rescissió 
del seu contracte. 
 
8.2. En el moment que el Consell Comarcal sigui coneixedor de l’existència de sentències 
fermes sobre delictes contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans 
dictades contra els professionals que presten serveis a les persones físiques o jurídiques 
que gestionen serveis del Consell Comarcal que impliquen contacte habitual amb menors, 
sempre i quan aquests professionals no siguin apartats immediatament del lloc de treball 
que impliqui contacte habitual amb menors, iniciarà el corresponent expedient de resolució 
del contracte o conveni. 
 
8.3. Finalment, en el moment que el Consell Comarcal tingui coneixement de que alguna 
de les persones adscrites a un projecte subvencionable que comporti l’exercici de 
professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, hagi estat 
condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o 
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tràfic d’éssers humans, sempre i quan aquestes persones no siguin apartades 
immediatament del lloc de treball que impliqui contacte habitual amb menors, iniciarà el 
corresponent procediment de revocació de la subvenció. 
 
9. Procediment per a la consulta de l’inexistència d’antecedents per delictes sexuals 
 
El representant legal del Consell Comarcal sol·licitarà accés al servei de consulta 
d’inexistència d’antecedents per delictes sexuals que ofereix el Consorci AOC a través 
del Via Oberta. 
 
Una vegada obtinguda l’autorització, el responsable d’interoperabilitat del Consell Comarcal 
donarà accés als treballadors que es determinen a continuació per realitzar la consulta: 
 

1. En relació amb el personal del Consell Comarcal i amb els participants o les 
participants en processos de selecció: Cap de l’Àrea de Persones i Valors. 

2. En relació amb els contractes: Cap de l’Àrea responsable del contracte. 
3. En relació amb les Subvencions: Cap de l’Àrea gestora de la subvenció. 
4. Voluntariat: Cap de l’àrea a la qual estigui adscrit el servei o activitat de voluntariat. 

 
10. Incompliment de les obligacions derivades d’aquesta Instrucció 
 
L’incompliment de les obligacions establertes a la LOPJM, així com d’aquelles derivades 
d’aquesta Instrucció, comportarà efectes de caràcter disciplinari, d’acord amb la normativa 
establerta en cada cas. 
 
11. Publicitat 
 
Aquesta Instrucció es publicarà al Portal de Transparència del Consell Comarcal i es farà 
difusió a tot el personal del Consell Comarcal. 
 
12. Entrada en vigor 
 
Aquesta Instrucció entra en vigor l’endemà de la seva signatura. 
 
 

Annex 1 Model de declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat per 
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ni pel delicte de 
tràfic de persones 
 
El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb (DNI), amb el lloc de treball (indicar lloc de treball), 
adscrit al Consell Comarcal del Vallès Oriental, qualificat com a lloc de treball amb contacte 
habitual amb menors, 
 
Declaro i/o prometo, als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del 
sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que: 
 
No he estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual 
ni pel delicte de tràfic de persones i, en aquest sentit, autoritzo al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental a comprovar la veracitat de la meva declaració, mitjançant la consulta d’inexistència 
d’antecedents per delictes sexuals a través de la plataforma Via Oberta de l’EACAT. 
 
Granollers, __________ de __________ de 2016 
 
(Signatura) 
 
 
AREA DE PERSONES I VALORS DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Gestió de Personal”, del qual sigui responsable el 
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Consell Comarcal del Vallès Oriental. La finalitat del fitxer és donar compliment al requisit d’ocupació 
previst en la Llei 26/2015, pel que fa als llocs de treball amb contacte habitual amb menors. Podeu exercir 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, carrer Ricomà, 46, 08401 Granollers. Amb la vostra signatura autoritzeu la unitat 
responsable del fitxer a tractar les vostres dades amb la finalitat indicada. 
 
(Signatura) 

 
Annex 2 Model de declaració responsable de disposar de les certificacions legalment 
establertes acreditatives de que les persones adscrites a l’execució del contracte no han 
estat condemnades per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ni pel delicte 
de tràfic de persones 
 
El senyor/La senyora (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora), 
NIF, amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer/ a la plaça / a l’avinguda, 
codi postal, localitat, licitadora de l’adjudicació del Contracte / Conveni / Acord Marc / 
Subvenció,  
 
Declaro sota la meva responsabilitat, als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, 
de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que: 
 
Disposo de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones adscrites o 
que s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir professions, oficis i activitats que 
impliquin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ni pel delicte de tràfic de persones. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, em comprometo a facilitar al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental la documentació que se’m requereixi per la verificació 
d’aquestes dades. 
 
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 
(Data, signatura i segell de l’empresa)” 

 
2. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
El senyor president 
 
Molt bé. Alguna qüestió? Doncs passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 26 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
4. Dictamen de modificació de l’Ordenança reguladora del fitxer de dades de 

caràcter personal número 3 Gestió econòmica i contractació. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de Presidència, d’11 de maig de 2016, que és 
el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, -

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

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

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

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

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

2. El 18 de novembre de 2015, el Ple va aprovar inicialment l’ordenança reguladora 
del fitxer de dades de caràcter personal núm. 3 Gestió econòmica i contractació 
amb la finalitat de gestionar les activitats econòmiques, de les activitats comptables 
i de les activitats de contractació administrativa en l’àmbit de les funcions pròpies 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Aquest acord es va publicar íntegrament 
al BOP d’1 de febrer de 2016. 
 

3. El 9 de març de 2016, registre d’entrada núm. 1137, l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades ens ha comunicat la consideració que tenint en compte la 
finalitat i els usos del fitxer i, d’acord amb el principi de publicitat activa (deure dels 
subjectes obligats de fer públics, d’ofici, els continguts d’informació pública que 
determina el capítol II del títol II) que preveu la Llei 19/2014, de  29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es produeixen 
cessions a aquelles persones que accedeixen a les dades per aplicació del principi 
de publicitat activa. 
 

4. D’acord amb això, esdevé convenient modificar l’ordenança en el sentit següent: 
 
En el pacte cinquè, incorporar la signatura electrònica. 
En el pacte sisè:  

On diu:   No es preveuen 
Ha de dir: Cessió a aquelles persones que accedeixen a les dades per aplicació 

del principi de publicitat activa i a les entitats financeres. 

 
5. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

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

desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. 
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3. L’article 14 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que és 
competència del Ple, entre d’altres, l’aprovació del reglament orgànic i les 
ordenances. 
 

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

 
5. L’article 19.2 del TRLOC, pel que fa a la competència del Consell d’Alcaldes per a 

emetre prèviament un informe sobre l’aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 

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

personal número 3 Gestió econòmica i contractació, següent: 
 
En el pacte cinquè, s’incorpora la signatura electrònica. 
 
En el pacte sisè:  

On diu:   No es preveuen 
Ha de dir: Cessió a aquelles persones que accedeixen a les dades per aplicació 

del principi de publicitat activa i a les entitats financeres. 

 
2. Sotmetre aquest acord, a informació pública per un termini de trenta dies, a 

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

 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 26 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 

La senyora Susanna Villa i Puig s’incorpora a la sessió. 
 
  
5. Dictamen de creació de l’Ordenança reguladora del fitxer de dades de 

caràcter personal número 8 Gravacions de les sessions del Ple. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de Presidència, d’11 de maig de 2016, que és 
el que segueix: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, -

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

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

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

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

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

2. El 22 de juliol de 2015, el Ple va aprovar autoritzar la gravació fonogràfica i/o  
audiovisiual de les sessions dels òrgans de govern. 
 

3. D’acord amb això, esdevé convenient aprovar l’ordenança reguladora del fitxer de 
dades de caràcter personal número 8 Gravacions de les sessions del Ple. 

 
4. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

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

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

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

4. Els articles 63 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, respecte a la potestat 
d’ordenació dels ens locals i l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel que fa al procediment d’aprovació de les ordenances i el reglaments. 
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5. L’article 19.2 del TRLOC, pel que fa a la competència del Consell d’Alcaldes per a 
emetre prèviament un informe sobre l’aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 

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

personal número 8 Gravacions de les sessions del Ple, següent: 
 
“Primer. Nom del fitxer 
Gravacions sessions del Ple 
 
Segon. Finalitat i usos previstos 
 
L'enregistrament del so i la imatge de les sessions del Ple del Consell Comarcal per la 
creació d'un arxiu històric i la seva reproducció, parcial o total, al web del Consell Comarcal 
per permetre el coneixement per part dels ciutadans de les sessions publiques del Ple. 
 
Tercer. Origen de les dades, amb identificació del col·lectiu de persones o col·lectius 
afectats 
Consellers i conselleres comarcals i persones que assisteixin a les sessions plenàries. 
 
Quart: Procedència, procediment de recollida de dades i descripció del tractament:  
 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen de les persones que 
assisteixen a les sessions plenàries.  
 
Procediment de recollida de les dades: Suports d'enregistrament de so i imatge actualment 
existents. 
 
Tipus de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
Cinquè: Estructura bàsica i tipus de dades: 
Dades de caràcter identificatives: Imatge i veu. 
 
Sisè: Cessions de dades: 
Les persones que consulten les sessions a traves del web de la corporació. 
 
 
Setè: Transferències internacionals de dades 
No és el cas 
 
Vuitè: Responsable del Fitxer: 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
Novè: Servei davant del qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició: Secretaria del Consell Comarcal del Vallès Oriental, c. Miquel 
Ricomà, 46 
 
Desè: Nivell de Seguretat 
Bàsic” 

 

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

 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
  
6. Dictamen d’establiment del servei comarcal d’assistència tècnica de medi 

ambient i territori. 
 

Llegida la part dispositiva del dictamen de Presidència, d’11 de maig de 2016, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La línia estratègica quarta del Programa d’Actuació Comarcal aprovat pel Ple de 

12 de febrer de 2013, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
4 de març de 2013, estableix l’especialització i optimització de la xarxa comarcal 
de serveis. 

 
Des del Consell Comarcal és d’interès i d’especial importància prestar el Servei 
comarcal d’assistència tècnica de medi ambient i territori a tots els ajuntaments de 
la comarca que vulguin que els prestem aquest servei.. 

 
2. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Programa d’Actuació Comarcal (PAC) aprovat pel Ple de 12 de febrer de 2013. 
 
2. L’article 14.2.g) del Text refós de Llei de l’organització comarcal aprovada per 

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa al Ple d’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. 

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi crear el Servei comarcal d’assistència tècnica de medi 
ambient i territori, d’acord amb la proposta següent: 
 



  35 

“1. Antecedents 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental és una administració pública local constituïda el 9 de 
març de 1988, a fi de donar compliment al mandat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que 
atribueix a la comarca el caràcter de peça necessària en l’organització territorial catalana, 
juntament amb el municipi. 
 
Les competències exercides pel Consell Comarcal del Vallès Oriental són bàsicament aquelles 
que li atribueixen les lleis del Parlament de Catalunya, les de cooperació, coordinació o 
suplència en relació amb els serveis municipals i les de col·laboració amb l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, encaminades al desenvolupament d’activitats d’interès autonòmic. 
 
El Programa d’Actuació Comarcal (PAC), aprovat pel Ple de 12 de febrer de 2013, estableix 
que la missió del Consell Comarcal del Vallès Oriental és promoure i desenvolupar polítiques 
públiques, d’àmbit supramunicipal i comarcal amb criteris de qualitat, vetllant per la igualtat 
d’oportunitats i el benestar de les persones. Per a aquest propòsit, el PAC estableix les línies 
estratègiques següents:  
 

1. Atenció a les persones 
2. Desenvolupament socioeconòmic 
3. Atenció al medi ambient  
4. Especialització i optimització de la xarxa comarcal de serveis  
5. Millora contínua i excel·lència 
6. Detecció de necessitats  
7.  Participació en la presa de decisions sobre el territori 

 
D’acord amb aquesta orientació estratègica, el Consell Comarcal del Vallès Oriental s’ofereix 
per coordinar, impulsar i promoure el treball en xarxa, tot generant sinèrgies a partir de la 
posada en comú de l’experiència i els valors vinculats al treball en xarxa amb els ajuntaments. 
 
En aquest context, l’Àrea de Medi Ambient i Territori és l’Àrea tècnica del Consell Comarcal que 
desenvolupa les funcions de les àrees polítiques de Medi Ambient i de  Política Territorial i 
Mobilitat, i d’Habitatge, en part. I singularment, s’ocupa de prestar assistència tècnica de medi 
ambient i enginyeria, arquitectura tècnica i arquitectura a 17 ajuntaments, 14 dels quals de 
menys de 10.000 habitants (convé indicar que tres d’aquests ajuntaments pertanyen a la 
Comarca del Moianès, per bé que el Consell Comarcal del Vallès Oriental els ha seguit prestant 
assistència a petició del Consell Comarcal respectiu d’ençà de la creació de la comarca del 
Moianès, creada per la Llei 4/2015, de 23 d’abril). 
 
De fet, la prestació d’assistència tècnica en aquest àmbit de medi ambient i territori es va 
endegar l’any 2007 i s’ha anat consolidant progressivament fins a l’actualitat, que s’està 
prestant en el 44% dels municipis de la comarca, i en el 54% dels municipis de menys de 
10.000 habitants, si es té en compte l’àmbit territorial del Vallès Oriental vigent abans de la Llei 
4/2015, de 23 d’abril, de creació de la comarca del Moianès. 
 
Evolució del número d'ajuntaments amb assistència tècnica 
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Nota: cal tenir en compte que alguns ajuntaments tenen assistència tècnica en més d’un àmbit, 
per exemple en els àmbits de medi ambient i enginyeria i arquitectura. 
 
Evolució de la dedicació al serveis d’assistència tècnica 
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Sigui com sigui, l’assistència tècnica de medi ambient i enginyeria suposa actualment el 40% 
de la dedicació a tots els serveis que presta l’Àrea de Medi Ambient i Territori; l’assistència 
tècnica d’arquitectura tècnica, el 12%; i la d’arquitectura, el 8%. En total, doncs, l’assistència 
tècnica als ajuntaments representa el 60% de la dedicació a tots els serveis que presta l’Àrea 
de Medi Ambient i Territori. 
 
Pes dels serveis de l’Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal 



  37 

40%

13%
12%

8%

12%

6%

3%
3%

Assistència tècnica de medi ambient i enginyeria

Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental

Assistència tècnica d'arquitectura tècnica

Assistència tècnica d'arquitectura

Tràmits tècnics d'habitatge

Servei comarcal d'eficiència energètica

Manteniment del Consell Comarcal

Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)

Oficina tècnica

Altres serveis

 

 

2. Competència del Consell Comarcal 
 
Des d’un punt de vista competencial, l’assistència tècnica del Consell Comarcal troba l’empara 
en 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.  
 
En aquest sentit, 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.    
 
Així mateix, l’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
atribueix la competència a la comarca per a la prestació d’assistència tècnica. 
 
Per altra banda, l’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis, 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. De fet, l’article 175 d’aquest 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. I l’article 303 d’aquest Decret preveu que pel conveni 
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les 
competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 
 
Finalment, 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. 
 
D’acord amb tot això, el Consell Comarcal ha subscrit fins ara convenis de col·laboració amb 
els ajuntaments per tal de vehicular la prestació de l’assistència tècnica. 
 
 
3. Justificació del servei 
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La necessitat del servei comarcal d’assistència tècnica en l’àmbit de medi ambient i territori, en 
les diferents modalitats de medi ambient i enginyeria, arquitectura tècnica i arquitectura, es 
justifica principalment per les raons següents: 
 

1. La competència del Consell Comarcal per assessorar els municipis mitjançant la 
prestació d'assistència 

2. L’orientació estratègica del Consell Comarcal envers l’especialització i optimització de 
la xarxa comarcal de serveis, amb criteris eficiència i eficàcia 

3. La necessitat de reduir despeses i flexibilitzar els serveis municipals, per adaptar-se a 
les noves necessitats, amb criteris d’eficiència i eficàcia 

 
A més a més, el servei comarcal d’assistència tècnica permet als ajuntaments superar algunes 
situacions impròpies i un seguit de punts forts, tal com s’indica tot seguit: 
 

Situacions que cal evitar Punts forts del servei comarcal 

• Contractacions impròpies de personal 
• Situacions ineficients per dedicacions 

parcials 
• Conflictes de validesa d’alguns actes 

reservats a personal funcionari 
• Conflictes d’interessos amb l’àmbit 

professional privat 

 Vocació de servei als ajuntaments i 
criteris d’interès públic 

 Reducció de costos, economia d’escala 
i eficiència 

 Harmonització de criteris entre 
ajuntaments, amb visió global i 
integradora 

 Garantia del servei del Consell 
Comarcal 

 Flexibilitat i adaptació a les necessitats 
de l’Ajuntament 

 Solvència tècnica de l’equip de treball 
(polivalència i especialització) 

 Seguiment del servei 

 
Per altra banda, el gener de 2015 es va realitzar entre el personal de l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori una enquesta per identificar les paraules que millor defineixen l’Àrea, segons el propi 
personal, i que són indicatives dels valors del servei comarcal d’assistència tècnica: 

 
Finalment, és oportú remarcar els 9 anys d’experiència que acumula el Consell Comarcal en la 
prestació d’assistència tècnica en l’àmbit de medi ambient i territori. 
 
4. Missió 
 
La missió del servei és optimitzar la xarxa comarcal de prestació de serveis especialitzats i de 
qualitat en l’àmbit de medi ambient i territori amb criteris d’eficiència i eficàcia. 
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5. Línies i funcions del servei comarcal 
 
El servei comarcal d’assistència tècnica en l’àmbit de medi ambient i territori s’ofereix als 
ajuntaments en les línies següents: 
 

a) medi ambient i enginyeria 
b) arquitectura tècnica 
c) arquitectura 

 
Pel que fa a l’assistència de medi ambient i enginyeria, les funcions desenvolupades per part 
del consell comarcal són les següents: 
 

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

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

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

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

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

ambient l'enginyeria 
 
Pel que fa a l’assistència d’arquitectura tècnica, les funcions desenvolupades per part del 
consell comarcal són les següents: 
 

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

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
d’arquitectura tècnica sobre les obres, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’arquitectura tècnica sobre les obres i infraestructures de companyies de 
serveis 

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment 
i assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal i sobre el 
planejament urbanístic, en l’àmbit de l’arquitectura tècnica 

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

tècnica 
 
Dins d’aquesta línia d’assistència, també s’hi poden incloure les funcions d’assistència tècnica 
d’habitatge, que són les següents: 
 

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

2. Avaluar, informar, proposar, inspeccionar i dur a terme el seguiment sobre tots els 
procediments relacionats amb l’habitatge (rehabilitació, reagrupaments familiars, 
habitabilitat, etc.) 

3. Coordinar-se amb el Departament de l’Administració de la Generalitat competent en 
matèria d’habitatge per al desenvolupament de totes aquelles funcions de la seva 
competència i que desenvolupa l’Ajuntament 
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4. Informar, assessorar i atendre al públic en totes les matèries relacionades amb 
l’habitatge 

5. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de l’habitatge 
 
Pel que fa a l’assistència d’arquitectura, les funcions desenvolupades per part del consell 
comarcal són les següents: 
 

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

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
d’arquitectura sobre les obres, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’arquitectura sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis 

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment 
i assessorar sobre el planejament urbanístic i sobre les obres, equipaments i serveis 
de titularitat municipal, en l’àmbit de l’arquitectura 

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

 
6. Destinataris 
 
Els destinataris del servei comarcal d’assistència tècnica de medi ambient i territori són els 
ajuntaments, als quals corresponen les competències pròpies de l’àmbit de medi ambient i 
territori en les que el Consell Comarcal els pot assistir. 
 
7. Àmbit territorial 
 
L’àmbit territorial del servei comarcal d’assistència tècnica de medi ambient i territori és el 
conformat pels municipis de la comarca del Vallès Oriental. 
 
Tanmateix, el Consell Comarcal encara segueix prestant assistència en ajuntaments que van 
quedar inclosos en la comarca del Moianès creada per la Llei 4/2015, de 23 d’abril, i que fins 
aquell moment havien pertanyut al Vallès Oriental i disposat de l’assistència comarcal.  
 
Els municipis en els quals es presta assistència de medi ambient i territori actualment són els 
següents: 
 

Ajuntament Població (habitants) 
Dedicació 

(hores setmanals) 

Bigues i Riells 8.854 31 

Campins 491 8 

Cànoves i Samalús 2.897 4 

Castellcir 694 5,5 

Castellterçol 2.368 7 

Les Franqueses del Vallès 
(1)

 19.446 3,5 

  Martorelles 4.756 21 

Montornès del Vallès 16.172 32,75 

La Roca del Vallès 
(1)

 10.504 3,5 

Sant Antoni de Vilamajor 5.789 14 

Sant Quirze Safaja 622 4 

Sant Fost de Campsentelles 8.603 18 

Santa Eulàlia de Ronçana 7.080 20 

Santa Maria de Martorelles 853 2 

Tagamanent 319 9 

Vallgorguina 2.749 14 

Vallromanes 2.543 14 
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Ajuntament Població (habitants) 
Dedicació 

(hores setmanals) 

TOTAL 94.740 211,25 

 
(1):  Ajuntaments amb servei propi d’enginyeria en els quals el Consell Comarcal presta el 
servei especialitzat d’inspecció i control 
 
Tota aquesta prestació d’assistència queda representada gràficament en el mapa següent: 
 

Servei de medi ambient / enginyeria

Servei d’arquitectura / arquitectura tècnica

Servei de medi ambient / enginyeria + servei 

d’arquitectura / arquitectura tècnica
 

Nota: aquest mapa de la comarca correspon a la delimitació territorial vigent abans de la Llei 
4/2015, de 23 d’abril, de creació de la comarca del Moianès, atès que el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental segueix prestant serveis a Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze Safaja. 
 
8. Equip humà 
 
El personal adscrit per a la prestació dels serveis que presta l’Àrea de Medi Ambient i Territori 
és el següent: 
 
a)  Personal tècnic d’enginyeria i medi ambient 

 

 Jordi Alabau Corbera, enginyer industrial. Presta assistència a Cànoves i Samalús, 
Castellterçol i  Tagamanent. 

 Armand Coloma i Galceran, enginyer industrial. Presta assistència a les Franqueses del 
Vallès,  Martorelles i Santa Maria de Martorelles. 

 Jaume Madorell i Bonora, enginyer tècnic industrial. Presta assistència a  Castellcir,  
Sant Fost de Campsentelles i Sant Quirze Safaja. 

 Francesc Mesas Moreno, enginyer industrial. Presta assistència a Bigues i Riells. 

 Raúl Pérez Martínez, enginyer tècnic industrial. Presta assistència a  Montornès del 
Vallès i Vallromanes. 

 Karla Subirana Solé, llicenciada en ciències ambientals i màster en enginyeria 
ambiental. S’ocupa del servei de comptabilitat i eficiència energètica. 

 Joel Vives Torrents, enginyer de camins, canals i ports. Presta assistència a 
Castellterçol, la Roca del Vallès i Vallgorguina. 

 
b) Personal tècnic d’arquitectura 

 

 Cristina Fontàs Vidal, arquitecta tècnica i enginyera tècnica agrícola. Presta assistència 
a Santa Eulàlia de Ronçana i s’ocupa dels serveis d’habitatge i d’oficina tècnica. 
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 Marta González González, arquitecta. Presta assistència a  Castellcir, Santa Maria de 
Martorelles i Tagamanent. S’ocupa dels serveis d’habitatge, del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC) i de manteniment. 

 Georgina Miralpeix Vilardell, graduada en graduada en ciències i tecnologia de 
l’edificació. Presta assistència a Montornès del Vallès i s’ocupa dels serveis 
d’habitatge. 

 Pendent de provisió. Arquitecte/a. Prestarà assistència a Vallgorguina i s’ocuparà dels 
serveis d’habitatge. 

 
c) Personal de direcció i administració 

 

 Gina Permanyer Moré, administrativa, llicenciada en filosofia i lletres. Actualment 
substituïda per Elsa Flores Redondo, administrativa, tècnica superior en administració 
d’empreses. 

 Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea, llicenciat en ciències ambientals, enginyer tècnic 
agrícola i màster en direcció pública. 

 
De tot aquest personal, actualment s’ocupen de la prestació directa del servei d’assistència 
tècnica als ajuntaments les sis persones tècniques titulades en enginyeria i les quatre titulades 
en arquitectura. 
 
Finalment, convé remarcar que tot aquest personal conforma un equip amb un perfil 
professional especialitzat i polivalent, amb una experiència mitjana de 6 anys en 
administracions locals i acumula més de 4.000 hores de formació especialitzada. 
 
9. Recursos econòmics 
 
El servei comarcal d’assistència tècnica de medi ambient i territori es finança mitjançant el 
pagament d’un preu per part dels ajuntaments als quals es presta assistència, d’acord amb allò 
establert en els convenis de col·laboració per a la prestació del servei. 
 
El cost del servei que assumeixen els ajuntaments s’ha fixat amb l’objectiu de finançament del 
100% del cost del servei. 
 
D’acord amb això, els preus unitaris del servei són els següents: 
 

Àmbit d’assistència tècnica 
Preu unitari 

(euros/any per hora de dedicació setmanal) 

Medi ambient i enginyeria 1.295,50 

Arquitectura tècnica 1.295,15 

Arquitectura 1.438,45 

 
Així mateix, per tal de garantir l’estabilitat pressupostària del servei els convenis plurianuals de 
col·laboració amb els ajuntaments preveuen la revisió del cost del servei d’acord amb la 
variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici. 
 
10. Pressupost 
 
Els ingressos previstos del servei, en l’escenari de prestació previst a 1 de juliol de 2016, són 
els següents: 
 

Ajuntament Modalitat 
Dedicació 

(hores 
setmanals) 

Cost anual 
(euros) 

Bigues i Riells Medi ambient 31 40.160,43 

Campins Medi ambient 3 3.886,49 

Cànoves i Samalús Medi ambient 4 5.181,99 

Castellcir Medi ambient 1,5 1.943,25 

Castellterçol Medi ambient 7 9.068,48 
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Les Franqueses del Vallès Medi ambient 3,5 4.534,24 

Martorelles Medi ambient 21 27.205,45 

Montornès del Vallès Medi ambient 14 18.136,97 

La Roca del Vallès Medi ambient 3,5 4.534,24 

Sant Antoni de Vilamajor Medi ambient 14 18.136,97 

Sant Fost de Campsentelles Medi ambient 18 23.318,96 

Sant Quirze Safaja Medi ambient 4 5.181,99 

Santa Maria de Martorelles Medi ambient 2 2.591,00 

Tagamanent Medi ambient 2 2.591,00 

Vallromanes Medi ambient 14 18.136,97 

Castellcir Arquitectura tècnica 4 5.180,60 

Montornès del Vallès Arquitectura tècnica 18,75 24.284,08 

Santa Eulàlia de Ronçana Arquitectura tècnica 20 25.903,02 

Campins Arquitectura 5 7.192,25 

Tagamanent Arquitectura 7 10.069,14 

Vallgorguina Arquitectura 14 20.138,29 

TOTAL   211,3 277.375,80 

 
Segons la modalitat d’assistència tècnica, aquests ingressos queden repartits tal com segueix: 
 

Modalitat 
Dedicació 

(hores setmanals) 
Cost anual (euros) 

Medi ambient 142,50 184.608,41 

Arquitectura tècnica 42,75 55.367,71 

Arquitectura 26,00 37.399,68 

TOTAL 211,25 277.375,80 

 
Pel que fa a les despeses, el cost de personal associat al servei d’assistència tècnica, en 
l’escenari de prestació previst a 1 de juliol de 2016, és el següent: 
 

Modalitat 
Dedicació 

(hores setmanals) 
Despeses directes de 

personal 

Medi ambient 142,50 165.101,30 

Arquitectura tècnica 42,75 49.459,39 

Arquitectura 26,00 30.577,17 

TOTAL 211,25 245.137,86 

 
I les despeses totals del servei, tenint en compte les despeses indirectes de personal i 
despeses generals, són les següents: 
 

Despeses  Import anual (euros) 

Despeses directes de personal 245.137,86 

Despeses indirectes de personal i despeses generals 32.237,94 

TOTAL DESPESES 277.375,80 

” 

 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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SECRETARIA 
 
7. Dictamen de ratificació dels decrets de Presidència. 

- 61/2016, de 8 d’abril,  de cessió, temporalment, l’ús de les carpes a 
l’Ajuntament de Vallgorguina 

- 75/2016, de 27 d’abril, de cessió, temporalment, l’ús de les carpes a 
l’Ajuntament de Campins 

- 76/2016, de 27 d’abril, de cessió, temporalment, l’ús de les carpes a 
l’Ajuntament de Granollers 

- 77/2016, de 27 d’abril, de cessió, temporalment, l’ús de les carpes a 
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

- 78/2016, de 27 d’abril, de cessió, temporalment, l’ús de les carpes a 
l’Ajuntament de Canovelles 

 
Llegida la part dispositiva del dictamen de Secretaria, d’11 de maig de 2016, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès els decrets següents: 
 
- 61/2016, de 8 d’abril,  de cessió, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de 

Vallgorguina 
- 75/2016, de 27 d’abril, de cessió, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de 

Campins 
- 76/2016, de 27 d’abril, de cessió, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de 

Granollers 
- 77/2016, de 27 d’abril, de cessió, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de Les 

Franqueses del Vallès 
- 78/2016, de 27 d’abril, de cessió, temporalment, l’ús de les carpes a l’Ajuntament de 

Canovelles 

 
2. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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, 
 
PROPOSO al Ple que acordi ratificar els decrets de Presidència esmentats a la relació 
de fets.” 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
8. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de 

col·laboració amb el Departament d’Ensenyament relatiu a la delegació de 
competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei 
escolar de menjador. 

   
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea d’Ensenyament, d’11 de maig de 
2016, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 2 de maig de 2016, registre d’entrada del Consell Comarcal número 2203, el 

director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ens ha tramès dos exemplars del 
conveni de col·laboració relatiu a la delegació de competències quant a la gestió 
del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador. 
 

2. El 2 de maig de 2016, la senyora Josefa Recio i Corral, cap de l’Àrea de Serveis 
Personals, ha emès l’informe següent: 

 
“ 
1. 26 de juliol de 1996 es va dur a terme el primer conveni de col·laboració entre el 

Consell Comarcal i l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb relació a la 
Delegació de Competències en matèria de transport i menjador escolar, després del 
qual s’han subscrit d’altres convenis. 
 

2. L’11 de juny de 2014 es va dur a terme el conveni de col·laboració, actual, que té 
vigència fins el 31 de desembre de 2017. 
 

3. Atès que el Departament d’Ensenyament ha establert un nou model de finançament per 
als Consells Comarcals ha dut a terme la redacció d’un nou conveni de delegació de 
competències. 
 

4. El 2 de maig de 2016, amb registre d’entrada número 2203, el Departament 
d’Ensenyament ha tramès el conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per a la delegació de competències quant a la gestió del 
servei escolar de transport i del servei escolar de menjador. 
 

5. La dotació econòmica per a cada curs, s’assignarà mitjançant resolucions per part del 
Departament d’Ensenyament, que autoritzarà  el cost total de cadascun dels serveis 
prestats pel Consell Comarcal, i l’import corresponent al finançament de les despeses 
de gestió, la signatura de les resolucions es delega en la persona titular de la Direcció 
General competent en aquesta matèria. 
 

6. Per al finançament de les despeses de gestió s’estableix un nou model consistent en 
una assignació fixa que estarà en funció del volum global de les actuacions del Consell 
Comarcal en transport i menjador escolar i una assignació que es calcularà a partir de 
les variables següents: 
 

 Nombre de rutes de transport 

 Nombre de menjadors gestionats directament 

 Nombre de menjadors gestionats indirectament (en conveni amb l’AMPA o 
Ajuntament) 
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 Nombre d’alumnes que fan servir el transport amb caràcter obligatori 

 Nombre d’alumnes que fan servir el transport amb caràcter no obligatori 

 Nombre d’alumnes que fan servir el menjador amb caràcter obligatori 

 Nombre d’ajuts individuals de desplaçament concedits 

 Nombre d’ajuts de menjador escolar concedits 

 Nombre de sol·licituds d’ajut de menjador escolar denegades. 
Tant l’import de l’assignació fixa com els imports per a cadascun dels conceptes 
s’establiran en les resolucions d’autorització per a cada curs escolar. 
 

7. El Departament d’Ensenyament transferirà els fons que constin en les resolucions 
d’autorització de despesa, mitjançant els pagaments parcials següents: 
 
- Mentre que la dotació econòmica del curs no estigui autoritzada, només es podran 

tramitar pagaments parcials fins a un 60% de l’import autoritzat el curs anterior. 
- Un cop autoritzada la despesa del curs tramitarà pagaments parcials fins un màxim 

del 90% de l’import autoritzat aquell curs. 
- L’import restant es transferirà un cop la justificació del curs hagi estat validada pel 

Departament. En cas que l’import justificat pel Consell Comarcal sigui inferior als 
pagaments rebuts, aquest import sobrant es considerarà com un pagament a 
compte del curs següent. 
 

8. La vigència d’aquest conveni començarà en la data de la seva signatura, amb efectes 
des de l’inici del curs escolar 2015-2016, i finalitzarà el 31 de desembre de 2022. 

 
 
Per tant, PROPOSO: 
 
L’aprovació i signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament,  relatiu a la Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de 
transport i del servei escolar de menjador, per al curs 2015-2016.” 
  

3. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 25.1 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a 
la comarca l’exercici de les competències que li deleguin o encarreguin de 
gestionar, entre d’altres, l’Administració de la Generalitat; i que les delegacions o 
els encàrrecs han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos 
necessaris per a exercir-los. 

 
2. L’article 159.5 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació preveu que els 

Consells Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels 
serveis de menjador escolar i d’altres serveis escolars, d’acord amb el que 
s’estableixi per reglament.  

 
3. El Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació de determinades 

competències de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament. 
 
4. El Decret 161/1996, de 14 de maig, que regula el servei de escolar de transport 

per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria. 
 
5. El Decret 160/1996, de 14 de maig, que regula el servei escolar de menjador als 

centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament. 
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6. 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. 

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

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a la delegació de competències quant 
a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador, d’acord 
amb el contingut següent: 
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2. Notificar aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat 

Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.” 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
9. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la modificació al conveni 

per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 
enginyeria amb l’Ajuntament de Campins. 

 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, d’11 de maig de 
2016, que és el que segueix: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 28 d’abril de 2016, 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 Campins per a la prestació d’assistència 
tècnica en virtut del qual presta a l’Ajuntament assistència en matèria d’arquitectura a raó de 3 hores 
setmanals i de medi ambient i enginyeria a raó de 3 hores setmanals. 
 
El cost de l’assistència tècnica concertada es va fixar en 8.201,84 euros per a l’any 2016, import 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 legislatiu, 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
El 28 d’abril de 2016 l’Ajuntament de Campins ha sol·licitat al Consell Comarcal la modificació del conveni 
vigent per ampliar la dedicació en matèria d’arquitectura de 6 a 10 hores quinzenals a partir de l’1 de juny 
de 2016.  
 
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 6 a 10 hores 

quinzenals a partir de l’1 de juny de 2016. 
 

2. Establir el cost addicional del servei per al 2016 en 1.678,19 euros, que l’Ajuntament haurà d’abonar 
al Consell Comarcal abans del segon pagament fixat pel conveni pel 31 de juliol de 2016. Pels anys 
successius de vigència del conveni, el cost de l’assistència queda fixat en 11.078,74 euros anuals 
que s’haurà d’actualitzar segons allò establert al conveni.” 

 
2. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

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

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

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

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

179/1995, de 13 de juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 
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L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de 
serveis per delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis 
corresponents en la prestació del servei. 

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

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

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Modificar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Campins en matèria d’arquitectura i 
de medi ambient i enginyeria aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental de 18 de novembre de 2015, en el sentit següent: 
 

a) Ampliar la dedicació del servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura 
de 6 a 10 hores quinzenals a partir de l’1 de juny de 2016. 

 
b) Establir el cost addicional del servei per al 2016 en 1.678,19 euros, que 

l’Ajuntament haurà d’abonar al Consell Comarcal abans del segon pagament 
fixat pel conveni pel 31 de juliol de 2016. Pels anys successius de vigència del 
conveni, el cost de l’assistència queda fixat en 11.078,74 euros anuals que 
s’haurà d’actualitzar segons allò establert al conveni. 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.” 
 
El president 
 
Algun comentari? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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10. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la modificació al conveni 
per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 
enginyeria amb l’Ajuntament de Martorelles. 

  
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, d’11 de maig de 
2016, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 29 d’abril de 2016, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 

 
“El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Martorelles per a la prestació 
d’assistència tècnica en virtut del qual presta a l’Ajuntament assistència en matèria de medi ambient i 
enginyeria a raó de 14 hores setmanals. 
 
El cost de l’assistència tècnica concertada es va fixar en 18.136,97 euros per a l’any 2016, import 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 legislatiu, 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
El 9 de març de 2016 l’Ajuntament de Martorelles ha sol·licitat al Consell Comarcal la modificació del 
conveni vigent per ampliar la dedicació tècnica en matèria d’enginyeria i medi ambient de 14 a 21 hores 
setmanals a partir del 20 de juny de 2016.  
 
Així doncs, s’informa favorablement la modificació del conveni en els termes següents: 
 
3. Ampliar la dedicació del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i medi ambient de 14 a 

21 hores setmanals a partir del 20 de juny de 2016. 
 

4. Establir el cost addicional del servei per al 2016 en 4.786,14 euros, que l’Ajuntament haurà d’abonar 
al Consell Comarcal abans del segon pagament fixat pel conveni pel 31 de juliol de 2016. Pels anys 
successius de vigència del conveni, el cost de l’assistència queda fixat en 27.205,45 euros anuals, 
que s’haurà d’actualitzar segons allò establert al conveni.” 

 
2. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
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 



  62 

novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació 
d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Modificar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Martorelles en matèria de medi 
ambient i enginyeria aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 18 
de novembre de 2015, en el sentit següent: 
 

a) Ampliar la dedicació del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i 
medi ambient de 14 a 21 hores setmanals a partir del 20 de juny de 2016. 

 
b) Establir el cost addicional del servei per al 2016 en 4.786,14 euros, que 

l’Ajuntament haurà d’abonar al Consell Comarcal abans del segon pagament 
fixat pel conveni pel 31 de juliol de 2016. Pels anys successius de vigència del 
conveni, el cost de l’assistència queda fixat en 27.205,45 euros anuals, que 
s’haurà d’actualitzar segons allò establert al conveni. 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.” 
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El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
11. Dictamen d’aprovació de la convocatòria i les bases que regeixen la 

convocatòria de les proves selectives per a la selecció i provisió de personal. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, d’11 de maig 
de 2016, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 26, 27 i 28 d’abril de 2016, la senyora Montserrat Rossinés i Bayó, cap de 

l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha 
emès els informes següents: 

 
“INFORME DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT RELATIU A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL AMB L’AJUNTAMENT DE 
CALDES DE MONTBUÍ  
 
Relació de fets: 
 
1. Els ajuntaments i els consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal 

d'estendre de manera progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de 
responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació 
tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent. 
 

2. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat 
i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de 
millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de 
promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i 
grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 
 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants. 

 
3. El 21 de desembre de 2015 es va signar l’Acord marc entre el Departament de 

Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya que recull els criteris generals per al nou 
Contracte -  Programa per al període 2016-2019. Aquest Acord Marc entre d’altres: 

 
...../Hi ha però, reptes que fins ara no s’han arribat a assolir plenament, com pot ser 
el ple desplegament dels Equips Bàsics de Serveis Socials (en endavant EBAS) i 
dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (en endavant EAIA) o  un avenç 
significatiu del sistema d’avaluació dels serveis. Cal continuar treballant plegats per 
aconseguir aquestes fites i d’altres que es puguin acordar en endavant. 
 
Les dificultats socioeconòmiques dels últims anys han provocat un   creixement de 
demanda de serveis socials i polítiques de benestar que ha resultat difícil atendre 
amb les disponibilitats d’anys anteriors.  
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Ha calgut créixer en serveis i recursos, precisament en moments que les 
administracions públiques estaven obligades a moure’s en escenaris de contenció de 
la despesa. Ha calgut, doncs, marcar noves prioritats respecte el que s’havia acordat 
per al període quadriennal. Prioritats orientades totes elles a cobrir les necessitats 
bàsiques de les persones i de les famílies que es trobaven en situacions de major 
vulnerabilitat. Això ha suposat un esforç compartit però molt especialment, dels i les 
professionals dels EBAS que cada dia atenen des de la immediatesa, aquestes 
persones. És precisament per aquesta situació de dificultat socioeconòmica, que 
s’ha requerit cada vegada més la seva actuació no només per atendre un major 
volum de persones sinó també per una intervenció més integral.  
És per tot això que cal prioritzar les accions del CP 2016-2019 que incideixen 
directament en els professionals dels EBAS els quals actuen de porta d’entrada al 
sistema de serveis social. 
Les tres institucions signatàries del present Acord volen deixar constància expressa 
del reconeixement envers cadascun i cadascuna d’aquests/es professionals..../ 
 

El Contracte – Programa 2016-2019  no s’ha signat, inicialment, es preveu la signatura 
el mes de maig de 2016 

 
4. El mòdul establert al protocol addicional de 2015 del Contracte Programa entre el 

Departament de Benestar Social i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria 
de Serveis socials  és de 34.141.74 €,  22.535,55 € el 66% d’aportació del Departament 
de Benestar Social i Família. 
  

5. El 15 de juny de 2015 el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’ajuntament de Caldes 
de Montbuí van formalitzar un conveni que té per objecte establir la relació, la 
participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdues institucions 
en la gestió de l’equip dels serveis socials bàsics que exerceix les seves funcions en el 
municipi de Caldes de Montbuí i la prestació del servei bàsic d’atenció social. 

 
6. En el pacte segon punt 2 del conveni s’establia la dedicació de cada un dels 

professionals que configuren l’equip dels serveis socials bàsics, pel municipi de Caldes 
de Montbuí: 

 
Perfil professional Hores de dedicació 

setmanals 
% dedicació en relació amb una 

jornada de 37,5 hores 

Treballador/a social 37,5 100% 

 
7. En el pacte quart punt 1 s’estableix l’import estimatiu que ha de pagar l’ajuntament al 

Consell Comarcal, en relació a l’any 2015: 

Perfil 
professional 

% 
dedicació 

Estimació del 
cost dels 

professionals 

% finançament 
de la 

Generalitat 

Import estimat 
de 

finançament 
de la 

Generalitat 

Import estimat 
per 

professional 

Import total 
estimat dels 

professionals a 
pagar per 

l’AJUNTAMENT 

Treballador/a 
social 

100% 37.091,70 € 0,60 12.674,44 € 24.417,26 € 24.417,26 € 

 
8. El 26 d’abril de 2016, amb registre d’entrada E/001207-2016, l’Ajuntament de Caldes 

de Montbuí, per mitjà d’un escrit de la regidora d’Acció Social i Igualtat d’Oportunitats, 
la senyora Maria Pilar Aznar i López,  sol·licita mantenir la col·laboració i la cooperació 
amb l’Ajuntament en la prestació del servei bàsic d’atenció social, i demana ampliar 
l’equip amb la figura d’un/a l’educador/a social a al 100% de la jornada, amb l’objectiu 
d’acomplir les funcions següents: 
 

1. Informació, orientació i assessorament 
2. Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió 
3. Aplicació del tractament de suport a persones,  famílies o grups 
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4. Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de 
l’àrea territorial corresponent. 

5. Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats 
per via reglamentària. 

6. Tramitació i seguiment de programes i programes que requereixin la seva 
intervenció 

7. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 
especialitzada 

8. Treball social comunitari 
 
9. El resum de diferències de costos anuals pel 2016 tenint en compte el conveni actual 

amb Caldes de Montbuí és: 
 

 
Hores 

setmanals 
% dedicació Salari 

Costos Seg. 
Social 

Total 

Educador/a Social- nova 
creació (*) 

37,5 100% 12.949,12 € 4.240,86 € 17.189,98 € 

 
(*) Costos calculats a partir de l’1 de juliol de 2016. 
 
No es preveu cap aportació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en 
relació al mòdul que estableix el Departament per a aquesta figura professional. 
 
D’acord amb això, proposo:  
 

1. Adequar la modificació del conveni amb l’ajuntament de Caldes de Montbuí d’acord 
amb el nou encàrrec, tenint en compte que l’import estimatiu per l’educador/a social, 
per l’any 2016, és: 
 

Perfil professional % dedicació 
Estimació dels 

costos anuals del 
professional 

% finançament 
de la Generalitat 

Import estimat 
de finançament 
de la Generalitat 

Import total anual 
estimat de 

l’educador/a social a 
pagar per 

l’AJUNTAMENT 

Educador/a social 100% 34.379,96 € 0,00 0 € 34.379,96 € 

 
2. Que l’entrada en vigor de la modificació del conveni per a la Gestió i la prestació del 

Servei Bàsic d’Atenció Social, es preveu que sigui el 1 de juliol de 2016, en el cas que 
s’hagi formalitzat el conveni. 

3. Que es modifiqui el pressupost de despeses 2016, amb un augment tal com queda 
detallat corresponent a les partides pressupostàries següents: 
 
- Pressupost despeses: 

o 231.02.131.00 Personal temporal: 12.949,12 € 
o 231.02.160.00 Seguretat Social:      4.240,86 € 

 
- Pressupost ingressos: 

o 462.0024 Aportació ajuntaments: 17.189,98 € 
 
4. Aprovar les bases i convocatòria per seleccionar un/a educador/a social per l’ajuntament 

de Caldes de Montbuí a 100% de dedicació.” 

 
“INFORME DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT RELATIU A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL AMB L’AJUNTAMENT DE SANT 
ANTONI DE VILAMAJOR  
 
Relació de fets: 
 
1. Els ajuntaments i els consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal 

d'estendre de manera progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de 
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responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació 
tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent. 

 
2. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 

Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat 
i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de 
millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de 
promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i 
grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 
 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants. 

 
3. El 21 de desembre de 2015 es va signar l’Acord marc entre el Departament de 

Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya que recull els criteris generals per al nou 
Contracte -  Programa per al període 2016-2019. Aquest Acord Marc entre d’altres: 

 
...../Hi ha però, reptes que fins ara no s’han arribat a assolir plenament, com pot ser 
el ple desplegament dels Equips Bàsics de Serveis Socials (en endavant EBAS) i 
dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (en endavant EAIA) o  un avenç 
significatiu del sistema d’avaluació dels serveis. Cal continuar treballant plegats per 
aconseguir aquestes fites i d’altres que es puguin acordar en endavant. 
Les dificultats socioeconòmiques dels últims anys han provocat un   creixement de 
demanda de serveis socials i polítiques de benestar que ha resultat difícil atendre 
amb les disponibilitats d’anys anteriors.  
Ha calgut créixer en serveis i recursos, precisament en moments que les 
administracions públiques estaven obligades a moure’s en escenaris de contenció de 
la despesa. Ha calgut, doncs, marcar noves prioritats respecte el que s’havia acordat 
per al període quadriennal. Prioritats orientades totes elles a cobrir les necessitats 
bàsiques de les persones i de les famílies que es trobaven en situacions de major 
vulnerabilitat. Això ha suposat un esforç compartit però molt especialment, dels i les 
professionals dels EBAS que cada dia atenen des de la immediatesa, aquestes 
persones. És precisament per aquesta situació de dificultat socioeconòmica, que 
s’ha requerit cada vegada més la seva actuació no només per atendre un major 
volum de persones sinó també per una intervenció més integral.  
És per tot això que cal prioritzar les accions del CP 2016-2019 que incideixen 
directament en els professionals dels EBAS els quals actuen de porta d’entrada al 
sistema de serveis social. 
Les tres institucions signatàries del present Acord volen deixar constància expressa 
del reconeixement envers cadascun i cadascuna d’aquests/es professionals..../ 
 

El Contracte – Programa 2016-2019  no s’ha signat, inicialment, es preveu la signatura 
el mes de maig de 2016 

 
4. El mòdul establert al protocol addicional de 2015 del Contracte Programa entre el 

Departament de Benestar Social i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria 
de Serveis socials  és de 34.141.74 €,  22.535,55 € el 66% d’aportació del Departament 
de Benestar Social i Família. 

  
5. L’11 de març de 2015 el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’ajuntament de Sant 

Antoni de Vilamajor van formalitzar un conveni que té per objecte establir la relació, la 
participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdues institucions 
en la gestió de l’equip dels serveis socials bàsics que exerceix les seves funcions en el 
municipi de Sant Antoni de Vilamajor i la prestació del servei bàsic d’atenció social. 

 
6. En el pacte segon punt 2 del conveni s’establia la dedicació de cada un dels 

professionals que configuren l’equip dels serveis socials bàsics, pel municipi de Sant 
Antoni de Vilamajor: 
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Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 
% dedicació en relació amb una 

jornada de 37,5 hores 

Treballador/a social 37,5 100% 

Educador/a social 31,875 85% 

 
La resta del 15% de la jornada de l’educador/a social la dedica a serveis socials de la 
zona de Figaró i Tagamanent, completant així la seva jornada laboral al 100% 
d’educadora social. 

 
7. En el pacte quart punt 1 s’estableix l’import estimatiu que ha de pagar l’ajuntament al 

Consell Comarcal, en relació a l’any 2015: 
 

Perfil 
professional 

% dedicació 
Estimació del cost 
dels professionals 

% finançament 
de la Generalitat 

Import estimat 
de finançament 
de la Generalitat 

Import estimat 
per professional 

Import total estimat 
dels professionals a 

pagar per 
l’AJUNTAMENT 

Treballador/a 
social 

100% 38.002,44 € 1,00 21.121,06 € 16.878,38 

31.261,93 € 
Educador/a 
social 

85% 32.339,00 € 0,85 17.955,45 € 14.383,55 

 

8. El 17 de febrer de 2016, amb registre d’entrada 717, l’Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor, per mitjà d’un escrit de l’alcaldessa, la senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera,  
sol·licita mantenir la col·laboració i la cooperació  amb l’Ajuntament en la prestació del 
servei bàsic d’atenció social, i demana augmentar la jornada de l’educador/a social fins 
a al 100% de la jornada, amb l’objectiu d’acomplir les funcions següents: 
 

1. Informació, orientació i assessorament 
2. Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió 
3. Aplicació del tractament de suport a persones,  famílies o grups 
4. Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
5. Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 

via reglamentària. 
6. Tramitació i seguiment de programes i programes que requereixin la seva 

intervenció 
7. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 

especialitzada 
8. Treball social comunitari 

 
9. El resum de diferències de costos anuals pel 2016 tenint en compte el conveni actual 

amb Sant Antoni de Vilamajor és: 
 

 

Hores setmanals % dedicació Salari 
Costos Seg. 

Social 
Total 

Educadora Social- dedicació 
actual 

31,875 85% 24.887,64 € 8.147,57 € 33.035,20 € 

Educadora Social- nova 
proposta  

37,5 100% 29.279,58 € 9.585,36 € 38.864,94 € 

Increment Ed.Social (*) 5,625 15% 2.195,97 € 718,90 € 2.914,87 € 

 
(*) Aquest increment està calculat a partir del 1 de juliol de 2016. 
 
Es preveu una aportació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en 
relació al mòdul que estableix el Departament, de:  
 
Educadora social Sant Antoni de Vilamajor 0,85%: 19.153,52 € 
 
D’acord amb això, proposo:  
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1. Adequar la modificació del conveni amb l’ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 
d’acord amb el nou encàrrec, tenint en compte que l’import estimatiu per l’educador/a 
social, per l’any 2016, és: 
 

Perfil 
professional 

% 
dedicació 

Estimació del 
cost anual del 
professional 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import estimat 
de 

finançament 
de la 

Generalitat 

Import total anual 
estimat de 

l’educador/a 
social a pagar per 
l’AJUNTAMENT 

Educador/a 
social 

100% 38.864,94 € 0,85 % 19.153,52 € 19.711,42 € 

 
2. Que l’entrada en vigor de la modificació del conveni per a la Gestió i la prestació del 

Servei Bàsic d’Atenció Social es preveu que sigui el 1 de juliol de 2016, en el cas que 
s’hagi formalitzat el conveni. 
 

3. Augmentar la dedicació com a educador/a social de l’ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor, passant del 85%  al 100% de dedicació. 
 

4. Que es modifiqui el pressupost de despeses 2016 tal com queda detallat corresponent 
a les partides pressupostàries següents: 
 
- Pressupost despeses: 

o 231.02.131.00 Personal temporal: 2.195,97 € 
o 231.02.160.00 Seguretat Social:      718,90 € 

 
- Pressupost ingressos: 

o 462.0024 Aportació ajuntaments:  2.914,87 € 

 
“INFORME DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT RELATIU A LA  
PRESTACIÓ DEL SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL AMB L’AJUNTAMENT 
D’AIGUAFREDA 

 
Relació de fets: 
1. Els ajuntaments i els consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal 

d'estendre de manera progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de 
responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació 
tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent. 

 
2. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 

Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat 
i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de 
millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de 
promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i 
grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 

 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants. 
 

3. El 21 de desembre de 2015 es va signar l’Acord marc entre el Departament de 
Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya que recull els criteris generals per al nou 
Contracte -  Programa per al període 2016-2019. Aquest Acord Marc entre d’altres: 

 
...../Hi ha però, reptes que fins ara no s’han arribat a assolir plenament, com pot ser 
el ple desplegament dels Equips Bàsics de Serveis Socials (en endavant EBAS) i 
dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (en endavant EAIA) o  un avenç 
significatiu del sistema d’avaluació dels serveis. Cal continuar treballant plegats per 
aconseguir aquestes fites i d’altres que es puguin acordar en endavant. 
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Les dificultats socioeconòmiques dels últims anys han provocat un   creixement de 
demanda de serveis socials i polítiques de benestar que ha resultat difícil atendre 
amb les disponibilitats d’anys anteriors.  
Ha calgut créixer en serveis i recursos, precisament en moments que les 
administracions públiques estaven obligades a moure’s en escenaris de contenció de 
la despesa. Ha calgut, doncs, marcar noves prioritats respecte el que s’havia acordat 
per al període quadriennal. Prioritats orientades totes elles a cobrir les necessitats 
bàsiques de les persones i de les famílies que es trobaven en situacions de major 
vulnerabilitat. Això ha suposat un esforç compartit però molt especialment, dels i les 
professionals dels EBAS que cada dia atenen des de la immediatesa, aquestes 
persones. És precisament per aquesta situació de dificultat socioeconòmica, que s’ha 
requerit cada vegada més la seva actuació no només per atendre un major volum de 
persones sinó també per una intervenció més integral.  
És per tot això que cal prioritzar les accions del CP 2016-2019 que incideixen 
directament en els professionals dels EBAS els quals actuen de porta d’entrada al 
sistema de serveis social. 
Les tres institucions signatàries del present Acord volen deixar constància expressa 
del reconeixement envers cadascun i cadascuna d’aquests/es professionals..../ 

 
El Contracte – Programa 2016-2019  no s’ha signat, inicialment, es preveu la signatura 
el mes de maig de 2016 
 

4. El mòdul establert al protocol addicional de 2015 del Contracte Programa entre el 
Departament de Benestar Social i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria 
de Serveis socials  és de 34.141.74 €,  22.535,55 € el 66% d’aportació del Departament 
de Benestar Social i Família. 

  
5. El 9 d’abril de 2015 el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’ajuntament d’Aiguafreda 

varen formalitzar un conveni que té per objecte establir la relació, la participació, les 
obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdues institucions en la gestió de 
l’equip dels serveis socials bàsics que exerceix les seves funcions en el municipi 
d’Aiguafreda i la prestació del servei bàsic d’atenció social. 

 
6. En el pacte segon punt 2 del conveni s’establia la dedicació de cada un dels 

professionals que configuren l’equip dels serveis socials bàsics, pel municipi 
d’Aiguafreda: 

 

Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 
% dedicació en relació amb una 

jornada de 37,5 hores 

Treballador/a social 18,75 50% 

Educador/a social 18,75 50% 

  
7. En el pacte quart punt 1 s’estableix l’import estimatiu que ha de pagar l’ajuntament al 

Consell Comarcal, en relació a l’any 2015: 
 

Perfil professional % dedicació 
Estimació del 

cost dels 
professionals 

% finançament 
de la Generalitat 

Import 
estimat per 
professional 

Import total estimat 
dels professionals a 

pagar per 
l’AJUNTAMENT 

Treballador/a social 50% 13.909,39  € 7.921,52  € 5.987,87 € 
13.560,04 € 

Educador/a social 50% 13.909,39  € 9.013,42  € 7.572,17 € 

 

8. El 25 d’abril de 2016, amb registre d’entrada 2016/2028, l’Ajuntament d’Aiguafreda, per 
mitjà d’una notificació del secretari, senyor  Antonio José Hierro Medina, conforme s’ha 
dictat un Decret de l’alcalde on sol·licita mantenir la col·laboració i la cooperació  amb 
l’Ajuntament en la prestació del servei bàsic d’atenció social, i demana augmentar la 
jornada de l’educador/a social fins a al 85% de la jornada, amb l’objectiu d’acomplir les 
funcions següents: 

 
1. Informació, orientació i assessorament 
2. Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió 
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3. Aplicació del tractament de suport a persones,  famílies o grups 
4. Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
5. Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 

via reglamentària. 
6. Tramitació i seguiment de programes i programes que requereixin la seva 

intervenció 
7. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 

especialitzada 
8. Treball social comunitari 

 
9. El resum de diferències de costos anuals pel 2016 tenint en compte el conveni actual 

amb Aiguafreda és: 
 

 

Hores 
setmanals 

% 
dedicació 

Salari 
Costos Seg. 

Social 
Total 

Educadora Social- dedicació 
actual 

18,75 50% 13.910,48 4.240,86 18.151,34 

Educadora Social- nova 
proposta  

31,875 85% 23.647,82 7.209,46 30.857,28 

Increment Ed.Social (*) 13,125 35% 4.868,67 1.484,30 6.352,97 

 
(*) Increment calculat des de l’1 de juliol de 2016 
 
Es preveu una aportació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en relació al 
mòdul que estableix el Departament, de:  
 
Educador/a social Aiguafreda 0,40%: 9.013,42  € 
 
D’acord amb això, proposo:  

 
1. Adequar la modificació del conveni amb l’ajuntament d’Aiguafreda d’acord amb el nou 

encàrrec, tenint en compte que l’import estimatiu per l’educador/a social, per l’any 
2016, és: 

 

Perfil professional 
% 

dedicació 
Estimació del cost 
dels professionals 

% finançament de 
la Generalitat 

Import total estimat de 
l’educador/a social a 

pagar per 
l’AJUNTAMENT 

Educador/a social 85% 30.857,28 € 9.013,42  € 21.843,86  € 

 
2. Que l’entrada en vigor de la modificació del conveni per a la Gestió i la prestació del 

Servei Bàsic d’Atenció Social, es preveu que sigui el 1 de juliol de 2016, en el cas que 
s’hagi formalitzat el conveni. 
 

3. Augmentar la dedicació de l’educador/a social al 100% de jornada, dedicant un 85% a 
l’ajuntament Aiguafreda, un 12% a l’ajuntament de Figaró-Montmany i un 3% a 
l’ajuntament de Tagamanent. 
 

4. Que es modifiqui el pressupost de despeses 2016, un l’augment tal com queda detallat 
corresponent a les partides pressupostàries següents: 

 
- Pressupost despeses: 

o 231.02.131.00 Personal temporal: 4.868,67€ 
o 231.02.160.00 Seguretat Social:   1.484,30€ 

 
- Pressupost ingressos: 

o 462.0024 Aportació ajuntaments:  6.352,97€” 
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“INFORME DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT RELATIU A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL AMB L’AJUNTAMENT DE 
L’AMETLLA DEL VALLÈS  

 
Relació de fets: 

 
1. Els ajuntaments i els consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal 

d'estendre de manera progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de 
responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació 
tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent. 

 
2. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 

Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat 
i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de 
millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de 
promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i 
grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 

 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants. 

 
3. El 21 de desembre de 2015 es va signar l’Acord marc entre el Departament de 

Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya que recull els criteris generals per al nou 
Contracte -  Programa per al període 2016-2019. Aquest Acord Marc entre d’altres: 

 
...../Hi ha però, reptes que fins ara no s’han arribat a assolir plenament, com pot ser 
el ple desplegament dels Equips Bàsics de Serveis Socials (en endavant EBAS) i 
dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (en endavant EAIA) o  un avenç 
significatiu del sistema d’avaluació dels serveis. Cal continuar treballant plegats per 
aconseguir aquestes fites i d’altres que es puguin acordar en endavant. 
 
Les dificultats socioeconòmiques dels últims anys han provocat un   creixement de 
demanda de serveis socials i polítiques de benestar que ha resultat difícil atendre 
amb les disponibilitats d’anys anteriors.  
Ha calgut créixer en serveis i recursos, precisament en moments que les 
administracions públiques estaven obligades a moure’s en escenaris de contenció de 
la despesa. Ha calgut, doncs, marcar noves prioritats respecte el que s’havia acordat 
per al període quadriennal. Prioritats orientades totes elles a cobrir les necessitats 
bàsiques de les persones i de les famílies que es trobaven en situacions de major 
vulnerabilitat. Això ha suposat un esforç compartit però molt especialment, dels i les 
professionals dels EBAS que cada dia atenen des de la immediatesa, aquestes 
persones. És precisament per aquesta situació de dificultat socioeconòmica, que s’ha 
requerit cada vegada més la seva actuació no només per atendre un major volum de 
persones sinó també per una intervenció més integral.  
És per tot això que cal prioritzar les accions del CP 2016-2019 que incideixen 
directament en els professionals dels EBAS els quals actuen de porta d’entrada al 
sistema de serveis social. 
Les tres institucions signatàries del present Acord volen deixar constància expressa 
del reconeixement envers cadascun i cadascuna d’aquests/es professionals..../ 

 
El Contracte – Programa 2016-2019  no s’ha signat, inicialment, es preveu la signatura 
el mes de maig de 2016 

 
4. El mòdul establert al protocol addicional de 2015 del Contracte Programa entre el 

Departament de Benestar Social i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria 
de Serveis socials  és de 34.141.74 €,  22.535,55 € el 66% d’aportació del Departament 
de Benestar Social i Família. 
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5. El Ple 18/02 de 2015 del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar un conveni 
que té per objecte establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la 
cooperació entre ambdues institucions en la gestió de l’equip dels serveis socials 
bàsics que exerceix les seves funcions en el municipi de l’Ametlla del Vallès i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social. 

 
6. En el pacte segon punt 2 del conveni s’establia la dedicació de cada un dels 

professionals que configuren l’equip dels serveis socials bàsics, pel municipi de 
l’Ametlla del Vallès: 

 

Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 
% dedicació en relació amb una 

jornada de 37,5 hores 

Treballador/a social 18,75 50% 

 
La resta de la jornada del treballador/a social, el 50%, fins a completar el 100% de la 
jornada laboral, la dedica als serveis socials de Sant Fost de Campsentelles. 

 
7. En el pacte quart punt 1 s’estableix l’import estimatiu que ha de pagar l’ajuntament al 

Consell Comarcal, en relació a l’any 2015: 
 

Perfil 
professional 

% 
dedicació 

Estimació del 
cost dels 

professionals 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import 
estimat de 

finançament 
de la 

Generalitat 

Import 
estimat per 
professional 

Import total 
estimat dels 

professionals a 
pagar per 

l’AJUNTAMENT 

Treballador/a 
social 

50% 18.545,85 € 0,50 10.562,03 € 7.983,82 € 

24.702,51 € 
Educador/a 
social 

100% 37.842,75 € 1,00 21.124,06 € 16.718,69 € 

 

 
8. El 19 d’abril de 2016, amb registre d’entrada E/001146-2016, l’Ajuntament de l’Ametlla 

del Vallès, per mitjà d’un escrit de l’alcalde, el senyor Andreu González i Gil, sol·licita 
mantenir la col·laboració i la cooperació  amb l’Ajuntament en la prestació del servei 
bàsic d’atenció social, i demana augmentar la jornada del/a treballador/a social fins a al 
100% de la jornada, amb l’objectiu d’acomplir les funcions següents: 

 
1. Informació, orientació i assessorament 
2. Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió 
3. Aplicació del tractament de suport a persones,  famílies o grups 
4. Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
5. Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 

via reglamentària. 
6. Tramitació i seguiment de programes i programes que requereixin la seva 

intervenció 
7. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 

especialitzada 
8. Treball social comunitari 

 
9. El resum de diferències de costos anuals pel 2016 tenint en compte el conveni actual 

amb l’Ametlla del Vallès és: 
 

  
% dedicació Salari Costos Seg. Social Total 

Treballador/a Social- dedicació 
actual 

50 12.898,24 € 4.240,86 € 17.189,98 € 

Treballador/a Social- nova 
proposta  

100 25.898,24 € 8.481,72 € 34.379,96 € 

Increment Treb.Social (*) 50 6.474,56 € 2.120,43 € 8.594,99 € 
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(*) L’increment està calculat a partir del 1 de juliol de 2016. 
 
Es preveu una aportació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en relació al 
mòdul que estableix el Departament, de:  
 
Treballador/a social l’Ametlla del Vallès 0,50%:  11.266,77 €  
 
D’acord amb això, proposo:  
 
1. Adequar la modificació del conveni amb l’ajuntament de l’Ametlla del Vallès d’acord 

amb el nou encàrrec, tenint en compte que l’import estimatiu per treballador/a social, 
per l’any 2016, és: 

 

Perfil 
professional 

% 
dedicació 

Estimació del 
cost anual del 
professional 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import estimat 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import total anual 
estimat de  a 

pagar per 
l’AJUNTAMENT 

Treballador/a 
social 

100% 34.379,96 € 0,50 11.266,77 € 23.113,19 € 

 
2. Que l’entrada en vigor de la modificació del conveni per a la Gestió i la prestació del 

Servei Bàsic d’Atenció Social, es preveu que sigui l’1 de juliol de 2016, en el cas que 
s’hagi formalitzat el conveni. 
 

3. Augmentar la dedicació del/a treballador/a social de l’Ametlla del Vallès, passant del 
50% al 100% de dedicació. 

 
4. Que es modifiqui el pressupost de despeses 2016, amb l’augment tal com queda 

detallat corresponent a les partides pressupostàries següents: 
 

- Pressupost despeses: 
o 231.02.131.00 Personal temporal: 6.474,56 € 
o 231.02.160.00 Seguretat Social:    2.120,43 € 

 
- Pressupost ingressos: 

o 462.0024 Aportació ajuntaments: 8.594,99 € 

 
“INFORME DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT RELATIU A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL AMB L’AJUNTAMENT DE SANT 
PERE DE VILAMAJOR  
 
Relació de fets: 

 
1. Els ajuntaments i els consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal 

d'estendre de manera progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de 
responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació 
tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent. 

 
2. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 

Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat 
i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de 
millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de 
promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i 
grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 

 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants. 

 
3. El 21 de desembre de 2015 es va signar l’Acord marc entre el Departament de 

Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
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Federació de Municipis de Catalunya que recull els criteris generals per al nou 
Contracte -  Programa per al període 2016-2019. Aquest Acord Marc entre d’altres: 

 
...../Hi ha però, reptes que fins ara no s’han arribat a assolir plenament, com pot ser 
el ple desplegament dels Equips Bàsics de Serveis Socials (en endavant EBAS) i 
dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (en endavant EAIA) o  un avenç 
significatiu del sistema d’avaluació dels serveis. Cal continuar treballant plegats per 
aconseguir aquestes fites i d’altres que es puguin acordar en endavant. 
 
Les dificultats socioeconòmiques dels últims anys han provocat un   creixement de 
demanda de serveis socials i polítiques de benestar que ha resultat difícil atendre 
amb les disponibilitats d’anys anteriors.  
Ha calgut créixer en serveis i recursos, precisament en moments que les 
administracions públiques estaven obligades a moure’s en escenaris de contenció de 
la despesa. Ha calgut, doncs, marcar noves prioritats respecte el que s’havia acordat 
per al període quadriennal. Prioritats orientades totes elles a cobrir les necessitats 
bàsiques de les persones i de les famílies que es trobaven en situacions de major 
vulnerabilitat. Això ha suposat un esforç compartit però molt especialment, dels i les 
professionals dels EBAS que cada dia atenen des de la immediatesa, aquestes 
persones. És precisament per aquesta situació de dificultat socioeconòmica, que s’ha 
requerit cada vegada més la seva actuació no només per atendre un major volum de 
persones sinó també per una intervenció més integral.  
És per tot això que cal prioritzar les accions del CP 2016-2019 que incideixen 
directament en els professionals dels EBAS els quals actuen de porta d’entrada al 
sistema de serveis social. 
Les tres institucions signatàries del present Acord volen deixar constància expressa 
del reconeixement envers cadascun i cadascuna d’aquests/es professionals..../ 

 
El Contracte – Programa 2016-2019  no s’ha signat, inicialment, es preveu la signatura 
el mes de maig de 2016 

 
4. El mòdul establert al protocol addicional de 2015 del Contracte Programa entre el 

Departament de Benestar Social i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria 
de Serveis socials  és de 34.141.74 €,  22.535,55 € el 66% d’aportació del Departament 
de Benestar Social i Família. 

  
5. El 22 de maig de 2015 el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’ajuntament de Sant 

Pere de Vilamajor van formalitzar un conveni que té per objecte establir la relació, la 
participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdues institucions 
en la gestió de l’equip dels serveis socials bàsics que exerceix les seves funcions en el 
municipi de Sant Pere de Vilamajor i la prestació del servei bàsic d’atenció social. 

 
6. En el pacte segon punt 2 del conveni s’establia la dedicació de cada un dels 

professionals que configuren l’equip dels serveis socials bàsics, pel municipi de Sant 
Pere de Vilamajor: 

 

Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 
% dedicació en relació amb una 

jornada de 37,5 hores 

Treballador/a social 22,5 60% 

Educador/a social 22,5 60% 

 

La resta de la jornada dels professionals, el 40%, l’educador/a social i treballador/a 
social, la dediquen a serveis socials de la Cànoves i Samalús, completant la seva 
jornada fins al 100% de dedicació. 

 
7. En el pacte quart punt 1 s’estableix l’import estimatiu que ha de pagar l’ajuntament al 

Consell Comarcal, en relació a l’any 2015: 
 

Perfil 
professional 

% 
dedicació 

Estimació del 
cost dels 

professionals 

% finançament 
de la 

Generalitat 

Import estimat 
de 

finançament 

Import estimat 
per 

professional 

Import total 
estimat dels 

professionals a 
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de la 
Generalitat 

pagar per 
l’AJUNTAMENT 

Treballador/a 
social 

60% 22.353,57 € 0,60 12.674,44 € 9.679,13 € 
21.334,67 € 

Educador/a 
social 

60% 24.329,98 € 0,60 12.674,44 €  11.655,54 € 

 
8. El 30 de novembre de 2015, amb registre d’entrada 2015/5073, l’Ajuntament de Sant 

Pere de Vilamajor, per mitjà d’un escrit de l’alcaldessa, la senyora Pamela Isús i 
Saurí, sol·licita mantenir la col·laboració i la cooperació  amb l’Ajuntament en la 
prestació del servei bàsic d’atenció social, i demana augmentar la jornada de la 
treballador/a social i l’educador/a social fins a al 100% de la jornada, amb l’objectiu 
d’acomplir les funcions següents: 

 
1. Informació, orientació i assessorament 
2. Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió 
3. Aplicació del tractament de suport a persones,  famílies o grups 
4. Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
5. Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 

via reglamentària. 
6. Tramitació i seguiment de programes i programes que requereixin la seva 

intervenció 
7. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 

especialitzada 
8. Treball social comunitari 

 
9. El 28 d’abril de 2016, amb registre d’entrada E/001222-2016, l’Ajuntament de Sant Pere 

de Vilamajor, per mitjà d’un escrit de l’alcaldessa, la senyora Pamela Isús i 
Saurí, sol·licita la col·laboració i la cooperació amb l’Ajuntament reforçant l’atenció del 
servei bàsic d’atenció social demanant la contractació d’un/a auxiliar administratiu a 
66,67% de jornada amb l’objectiu d’acomplir les funcions següents: 

  
1) Gestionar l’agenda i el programa Hestia  
2) Atenció personal i telefònica (trucades usuaris, enviament cartes...)  
3) Realitzar, mantenir i actualitzar els expedientes i l’arxiu.  
4) Tractament de la informació amb l’ús d’eines ofimàtiques ( excel i word) (llistats, 
cartes, oficis, decrets...)  
5) Recollida, classificació, preparació i supervisió de documentació dels diferents ajuts i 
sol·licituds dels usuaris.  
6) Altres funcions anàlogues corresponent al seu lloc de treball.  

 
10. El resum de diferències de costos anuals pel 2016 tenint en compte el conveni actual 

amb Sant Pere de Vilamajor és: 
 

 % dedicació Salari Costos Seg. Social Total 

Treballador/a Social- 
dedicació actual 

60 17.284,15 € 5.549,69 € 22.833, 84 € 

Educador/a Social- dedicació 
actual 

60 18.462,00 € 6.111,36 € 24.573,36 € 

Treballador/a Social- nova 
proposta  

100 28.806,92 € 9.249,48 € 38.056,40 € 

Educador/a Social – nova 
proposta  

100 31.102,18 € 10.205,44 € 41.307,62 € 

Auxiliar administratiu- nova 
creació 

66,67 12.948,14 € 4.158,69 € 17.106,83 € 

Increment Treb.Social (*) 40 5.761,39 € 1.849,90 € 7.611,28 € 

Increment Ed.Social (*) 40 6.220,44 € 2.041,09 € 8.261,53 € 

Increment Auxiliar Adm. (*) 66,67 6.474,07 € 2.079,35 € 8.553,42 € 
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(*) Aquest increment està calculat a partir de data 1 de juliol de 2016. 
 
Es preveu una aportació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en 
relació al mòdul que estableix el Departament, de:  
 
Treballador/a social Sant Pere de Vilamajor 0,60%:  13.520,13 € 
Educador/a social Sant Pere de Vilamajor 0,60%:     13.520,13 € 
 
Per la figura d’auxiliar administratiu no hi ha subvenció, doncs és un professional que 
no té aportació assignada per contracte programa. 

 
D’acord amb això, proposo:  
 
1. Adequar la modificació del conveni amb l’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor d’acord 

amb el nou encàrrec, tenint en compte que l’import estimatiu per treballador/a social, 
l’educador/a social i l’auxiliar administratiu, per l’any 2016, és: 

 

Perfil professional 
% 

dedicació 

Estimació dels 
costos anual 

dels 
professionals 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import estimat 
finançament de 
la Generalitat 

Import total 
anual estimat a 

pagar per 
l’AJUNTAMENT 

Treballador/a social 100% 38.056,40 € 0,60 13.520,13 € 

69.430,59 € Educador/a social 100% 41.307,62  € 0,60 13.520,13 € 

Auxiliar administratiu 66,67% 17.106,83 € 0,00 0,00 € 

 
2. Que l’entrada en vigor de la modificació del conveni per a la Gestió i la prestació del 

Servei Bàsic d’Atenció Social es preveu que sigui el 1 de juliol de 2016, en el cas que 
s’hagi formalitzat el conveni. 
 

3. Augmentar la dedicació del/a treballador/a social i l’educador/a social de l’ajuntament 
de Sant Pere de Vilamajor, passant del 60% al 100% de dedicació. 

 
4. L’aprovació de les bases i convocatòria per una plaça d’auxiliar administratiu per 

reforçar l’atenció als serveis bàsics d’atenció social de l’ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor, amb una dedicació de 66,67%, 25 hores setmanals. 

 
5. Que es modifiqui el pressupost de despeses 2016, amb l’augment tal com queda 

detallat corresponent a les partides pressupostàries següents: 
 

- Pressupost despeses: 
o 231.02.131.00 Personal temporal: 12.694,51 € 
o 231.02.160.00 Seguretat Social: 5.970,34 € 
o 231.02.130.00 Personal fix: 5.761,39 € 

 
- Pressupost ingressos: 

o 462.0024 Aportació ajuntaments: 24.426,24 € 

 
INFORME DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT RELATIU A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL AMB L’AJUNTAMENT DE 
CÀNOVES I SAMALÚS, L’AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS I SUPORT A LA GESTIÓ 
DELS AJUTS DE MENJADOR AL CONSELL COMARCAL 

 
Relació de fets: 

 
1. Els ajuntaments i els consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal 

d'estendre de manera progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de 
responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació 
tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent. 
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2. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat 
i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de 
millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de 
promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i 
grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 

 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants. 
 

3. El 21 de desembre de 2015 es va signar l’Acord marc entre el Departament de 
Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya que recull els criteris generals per al nou 
Contracte -  Programa per al període 2016-2019. Aquest Acord Marc entre d’altres: 

 
...../Hi ha però, reptes que fins ara no s’han arribat a assolir plenament, com pot ser 
el ple desplegament dels Equips Bàsics de Serveis Socials (en endavant EBAS) i 
dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (en endavant EAIA) o  un avenç 
significatiu del sistema d’avaluació dels serveis. Cal continuar treballant plegats per 
aconseguir aquestes fites i d’altres que es puguin acordar en endavant. 
 
Les dificultats socioeconòmiques dels últims anys han provocat un   creixement de 
demanda de serveis socials i polítiques de benestar que ha resultat difícil atendre 
amb les disponibilitats d’anys anteriors.  
Ha calgut créixer en serveis i recursos, precisament en moments que les 
administracions públiques estaven obligades a moure’s en escenaris de contenció 
de la despesa. Ha calgut, doncs, marcar noves prioritats respecte el que s’havia 
acordat per al període quadriennal. Prioritats orientades totes elles a cobrir les 
necessitats bàsiques de les persones i de les famílies que es trobaven en situacions 
de major vulnerabilitat. Això ha suposat un esforç compartit però molt especialment, 
dels i les professionals dels EBAS que cada dia atenen des de la immediatesa, 
aquestes persones. És precisament per aquesta situació de dificultat 
socioeconòmica, que s’ha requerit cada vegada més la seva actuació no només per 
atendre un major volum de persones sinó també per una intervenció més integral.  
És per tot això que cal prioritzar les accions del CP 2016-2019 que incideixen 
directament en els professionals dels EBAS els quals actuen de porta d’entrada al 
sistema de serveis social. 
Les tres institucions signatàries del present Acord volen deixar constància expressa 
del reconeixement envers cadascun i cadascuna d’aquests/es professionals..../ 

 
El Contracte – Programa 2016-2019  no s’ha signat, inicialment, es preveu la 
signatura el mes de maig de 2016 

 
4. El mòdul establert al protocol addicional de 2015 del Contracte Programa entre el 

Departament de Benestar Social i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria 
de Serveis socials  és de 34.141.74 €,  22.535,55 € el 66% d’aportació del Departament 
de Benestar Social i Família. 

  
5. El 29 de març de 2016 el l’ajuntament de Bigues i Riells va aprovar el Conveni del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental que té per objecte establir la relació, la 
participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdues institucions 
en la gestió de l’equip dels serveis socials bàsics que exerceix les seves funcions en el 
municipi de Bigues i Riells i la prestació del servei bàsic d’atenció social. 
 

6. En el pacte segon punt 2 del conveni s’estableix la dedicació de cada un dels 
professionals que configuren l’equip dels serveis socials bàsics, pel municipi de Bigues 
i Riells: 
 

Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 
% dedicació en relació amb una 

jornada de 37,5 hores 
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Treballador/a social 18,75 50% 

 
7. Per donar servei a l’ajuntament de Bigues i Riells el Consell Comarcal va realitzar un 

nomenament per urgència de la senyora Gemma Martínez. 
 

8. El 26 de febrer de 2016 el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’ajuntament de 
Cànoves i Samalús van formalitzar un conveni que té per objecte establir la relació, la 
participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdues institucions 
en la gestió de l’equip dels serveis socials bàsics que exerceix les seves funcions en el 
municipi de Cànoves i Samalús i la prestació del servei bàsic d’atenció social. 
 

9. En el pacte segon punt 2 del conveni s’establia la dedicació de cada un dels 
professionals que configuren l’equip dels serveis socials bàsics, pel municipi de 
Cànoves i Samalús: 
 

Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 
% dedicació en relació amb una 

jornada de 37,5 hores 

Treballador/a social 15 40% 

Educador/a social 15 40% 

 
La resta de la jornada dels professionals, tant treballador/a social com educador/a 
social, el 60%, la dediquen als serveis socials de Sant Pere de Vilamajor, completant 
així la seva jornada laboral al 100%. 
 

10. En el pacte quart punt 1 s’estableix l’import estimatiu que ha de pagar l’ajuntament de 
Cànoves i Samalús al Consell Comarcal, en relació a l’any 2015: 
 

Perfil professional 
% 

dedicació 

Estimació del 
cost dels 

professionals 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import 
estimat de 

finançament 
de la 

Generalitat 

Import 
estimat per 
professional 

Import total 
estimat dels 

professionals a 
pagar per 

l’AJUNTAMENT 

Educador/a social 40% 16.219,98 € 0,40 8.449,62 € 7.770,36 € 
14.223,12 € 

Treballador/a social 40% 14.902,38 € 0,40 8.449,62 € 6.452,76 

 
11. El 31 de març de 2016, amb registre d’entrada 2016/1592, l’Ajuntament de Cànoves i 

Samalús, per mitjà d’un escrit del secretari, el senyor Francesc d’A.Serras i Ortuño,  
notifica l’acord pres per Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió de caràcter 
ordinari de 21 de març de 2016 on s’acorda aprovar l’augment de jornada d’un/a 
treballador/a social i d’un/a educador/a social a 50% de dedicació, amb l’objectiu 
d’acomplir les funcions següents: 

 
1. Informació, orientació i assessorament 
2. Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió 
3. Aplicació del tractament de suport a persones,  famílies o grups 
4. Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
5. Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 

via reglamentària. 
6. Tramitació i seguiment de programes i programes que requereixin la seva 

intervenció 
7. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 

especialitzada 
8. Treball social comunitari 

 
12. El resum de diferències de costos anuals pel 2016 tenint en compte el conveni actual 

amb Cànoves i Samalús és: 
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 % dedicació Salari Costos Seg. Social Total 

Treballador/a Social- 
dedicació actual 

40 11.522,77 € 3.699,79 € 15.222,56 € 

Educador/a Social- 
dedicació actual 

40 12.440,87 € 4.082,18 € 16.523,05 € 

Treballador/a Social- nova 
proposta  

50 12.949,12 4.240,86 17.189,98 € 

Educador/a Social – nova 
proposta 

50 12.949,12 4.240,86 17.189,98 € 

Increment Treb.Social (*) 10 713,18 € 270,53 € 983,72 € 

Increment Ed.Social (*) 10 254,13 € 79,34 € 333,47 € 

 
(*) Aquest increment està calculat a partir del 1 de juliol de 2016. 
 
Es preveu una aportació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en 
relació al mòdul que estableix el Departament, de:  
 
Treballador/a Social Cànoves i Samalús 0,40%: 9.013, 42 € 
Educador/a social Cànoves i Samalús 0,40%:    9.013, 42 € 

 
13. El Consell Comarcal realitza la gestió dels ajuts de menjador escolar de tota la comarca 

del Vallès Oriental, segons els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament. 
Aquest encàrrec suposa una sobrecàrrega de feines i tasques encomanades a les 
tècniques de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, deixant desateses les tasques que 
tenen encomanades i per les quals el Consell Comarcal rep finançament. Per aquest 
motiu es proposa complementar de la jornada del/a educador/a social per Cànoves i 
Samalús en un 50% perquè pugui realitzar la gestió dels ajuts de menjador de la 
comarca. 

 
14. La previsió de despesa per a l’any 2016 del/a educador/a social per realitzar la gestió 

dels ajuts de menjador és: 
 

  

% dedicació Salari 
Costos Seg. 

Social 
Total 

Educador/a Social (*) 50 6.474,56 € 2.120,43 € 8.594,99 € 

 
(*) Els costos estan calculats a partir del 1 de juliol de 2016. 
 
Per a aquest professional no es preveu cap aportació econòmica per part del 
departament. Es preveu que el finançament sigui el de la Diputació de Barcelona. 

 
 

D’acord amb això, proposo:  
 

1. Adequar la modificació del conveni amb l’ajuntament de Cànoves i Samalús d’acord 
amb el nou encàrrec, tenint en compte que l’import estimatiu per treballador/a social i 
l’educador/a social, per l’any 2016, és: 

 

Perfil professional % dedicació 
Estimació dels costos 

anuals dels 
professionals 

% finançament de la 
Generalitat 

Import estimat 
finançament de la 

Generalitat 

Import total anual 
estimat de 

l’educador/a social 
a pagar per 

l’AJUNTAMENT 

Treballador/a social 50% 17.189,98 € 0,40 9.013, 42 € 8.176,56 € 

Educador/a social 50% 17.189,98 € 0,40 9.013, 42 € 8.176,56 € 
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2. Que l’entrada en vigor de la modificació del conveni per a la Gestió i la prestació del 

Servei Bàsic d’Atenció Social de l’ajuntament de Cànoves i Samalús, es preveu que 
sigui el 1 de juliol de 2016, en el cas que s’hagi formalitzat el conveni. 
 

3. Aprovar les bases i convocatòria per seleccionar a un/a treballador/a social per 
l’ajuntament de Bigues i Riells a 50% de dedicació i per l’ajuntament de Cànoves i 
Samalús a 50% de dedicació. 

 
4. Aprovar les bases i convocatòria per seleccionar un/a educador/a social per 

l’ajuntament de Cànoves i Samalús a 50% de dedicació i per realitzar la gestió dels 
ajuts de menjador del Consell Comarcal amb una dedicació del 50% de dedicació. 

 
5. Que es modifiqui el pressupost de despeses 2016, amb l’augment tal com queda 

detallat corresponent a les partides pressupostàries següents: 
 

- Pressupost despeses: 
o 231.02.131.00 Personal temporal: 7.441,87 €  
o 231.02.160.00 Seguretat Social:    2.470,30 € 

 
- Pressupost ingressos: 

o 462.0024 Aportació ajuntaments:  1.317,19 € 
o El 50%de l’educador/a social per realitzar la gestió d’ajuts de menjador es 

contempla amb el finançament complementari de la Diputació de 
Barcelona: 8.594,99 € 

 
2. El 28 d’abril de 2016, la senyora Esther Garcia i Garcia, cap de l’Àrea de 

Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès 
l’informe següent: 
 
“INFORME DE L’AREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL relatiu a l’inici del procés de 
selecció per proveir un lloc de treball temporal de tècnic de gestió adscrit a l’Àrea de 
Desenvolupament Local per coordinar i gestionar el  Programa Promoure  l’Ocupació a la 
Indústria Local 2015, condicionat a la resolució de la pròrroga per part Diputació de 
Barcelona, i per coordinar i gestionar el Programa POIL 2016, condicionat a la resolució per 
part de Diputació de Barcelona 
 
1. El 23 de desembre de 2014 el Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona 

va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’Anunci d’aprovació de les 
bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament de subvencions a les entitats 
locals en règim de concurrència competitiva de l’àrea de desenvolupament econòmic 
local de la Diputació de Barcelona, per promoure l’ocupació a l’indústria local. El termini 
de sol·licitud finalitzava el dia 23 de febrer de 2015. 

 
2. L’objectiu del projecte és promoure la contractació de persones que presenten 

especials dificultats d’inserció, oferint-los itineraris coherents de millora d’ocupabilitat 
que responguin a les necessitats del teixit empresarial ubicat, especialment, en 
sistemes productius locals en l’àmbit industrial. 

 
3. Un total de 20 ajuntaments (Granollers, les Franqueses del Vallès, Montornès del 

Vallès, Sta. Maria de Palautordera, Sant Fost de Campsentelles, Vilanova del Vallès, 
Sant Celoni, Llinars del Vallès, Cardedeu, Montmeló, la Roca del Vallès, Vallromanes, 
la Garriga, Canovelles, Parets del Vallès, Martorelles i la Mancomunitat de la Vall del 
Tenes) es van presentar a la convocatòria, conjuntament amb el Consell Comarcal, 
com a ens executors. 

 
4. Alhora, el projecte comptava amb l’adhesió per escrit dels sindicats UGT i CCOO i les 

associacions empresarials Unió Empresarial Intersectorial-Cercle d’Empresaris i 
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PIMEC, així com més d’una desena d’empreses del sector del metall del Vallès 
Oriental. 

 
5. El 22 d’abril de 2015 la Comissió de Govern del Consell Comarcal va aprovar el 

contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i els ens 
executors del projecte. 

 
6. En data 30 d’abril de 2015 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovà 

l’atorgament d’una subvenció al Consell Comarcal del Vallès Oriental per un import de 
230.863,50 euros que s’havia de destinar al projecte que s’executi en el període 
comprès entre l’1 de gener de 2015 i fins el 31 d’agost de 2016 en el marc de les bases 
reguladores i convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Barcelona per promoure l’ocupació a la indústria local. L’esmentada resolució fou 
notificada al Consell Comarcal el 20 de maig de 2015. 

 
7. El  22 de maig s’acordà acceptar la subvenció esmentada mitjançant el  Decret de 

Presidència núm. 80/2015. 
 

8. Amb data 20 de maig de 2015, la Comissió de Govern del Consell Comarcal va aprovar 
l’addenda del conveni, amb els canvis del projecte, el nou pressupost i el nou calendari 
d’execució. 

 
9. El projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local al Vallès Oriental”, desenvolupat en 

el marc de les Bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament econòmic local de 
la Diputació de Barcelona per promoure l’ocupació a la indústria local, té com a objectiu 
la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones que tenen especials 
dificultats per trobar un lloc de feina (de manera preferent majors de 45 anys 
aturats/des de llarga durada) per afavorir la seva contractació en el sector d’activitat del 
metall. 

 
10. Amb data 19 d’abril de 2016, mitjançant un comunicat a la Comunitat Virtual 

d’Ocupació, la Diputació de Barcelona ha comunicat que ha iniciat els tràmits per a 
l’aprovació d’una resolució que prorrogui d’ofici els terminis d’execució i justificació de 
tots els projectes aprovats en el marc de la convocatòria 2015-2016. 

 
11. Els terminis màxims de pròrroga d’execució i justificació que està previst aprovar 

mitjançant la resolució –que està em tràmit- són: execució fins el 28 de febrer de 2017 i 
justificació fins el 31 de maig de 2017. 

 
12. L’entrada en vigor dels terminis prorrogats resta condicionada a què l’entitat 

beneficiària hagi presentat una justificació per un import mínim del 75% del cost total 
del projecte de subvenció i que la Diputació hagi validat aquesta justificació. La 
justificació s’ha de presentar abans de 30 de setembre de 2016.  

 
13. La part de despesa no executada, segons acord dels responsables tècnics dels 

ajuntaments del dia 8 d’abril, es destinarà a cobrir el sou del tècnic des de l’1 de 
setembre fins a 31 de desembre de 2016 i la resta per a contractació de  nova formació 
i també per ajuts al desplaçament dels participants. 

 
14. Per altra banda, el 24 de març de 2016, el Servei de Mercat de Treball de la Diputació 

de Barcelona ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació de les bases reguladores per a una nova convocatòria per a l’atorgament 
de subvencions a les entitats locals en règim de concurrència competitiva de l’àrea de 
desenvolupament econòmic local per promoure l’ocupació a la indústria local. El termini 
de sol·licitud finalitza el dia 30 d’abril de 2016. 

 
15. L’objectiu del projecte és promoure la contractació de persones que presenten 

especials dificultats d’inserció, oferint-los itineraris coherents de millora d’ocupabilitat 
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que responguin a les necessitats del teixit empresarial ubicat, especialment, en 
sistemes productius locals en l’àmbit industrial. 

 
16. Les especials característiques d’aquest programa recomana la col·laboració de 

diverses entitats locals en l’execució conjunta de les actuacions, en un abast territorial 
de caràcter supramunicipal, que justifiqui una major demografia empresarial i de 
població aturada. 

 
17. El projecte s’iniciarà des de la data de resolució per part de Diputació de Barcelona fins 

a 31 d’agost de 2017. 
 

18. Un total de 20 entitats locals (Granollers Mercat, Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, Ajuntament de Montornès del 
Vallès, Ajuntament de Montmeló, Ajuntament de Vilanova del Vallès, Ajuntament de 
Cardedeu, Ajuntament de Canovelles, Ajuntament de la Llagosta, Ajuntament de 
Caldes de Montbui, Ajuntament de Sant Celoni, Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles, Ajuntament de Martorelles, Ajuntament de Vallromanes, Ajuntament de 
Llinars del Vallès, Ajuntament de la Roca del Vallès, Ajuntament de Parets del Vallès, 
Ajuntament de la Garriga, Mancomunitat de la Vall del Tenes i el Consell Comarcal) 
van arribar a un acord, en reunió de responsables tècnics celebrada el 8 d’abril de 
2016, per executar de manera conjunta el POIL 2016-2017, i que sigui el Consell 
Comarcal l’ens executor sol·licitant. 

 
19. El “POIL Vallès Oriental 2016-2017” té un cost total d’execució de 351.333,33 € i la 

subvenció sol·licitada és de 263.500€ i representa una continuïtat respecte a l’actual –
indústria metal·lúrgica-, ampliant-se als seus subsectors -incloent automoció-, i les 
indústries auxiliars i de transport i emmagatzematge vinculades. 

 
20. El projecte preveu que el 25% del cost total ha d’estar co-finançat per les entitats 

executores. Aquest percentatge es reparteix entre les 20 entitats locals amb despesa 
de personal propi, que es distribueix amb criteri de distribució segons nombre absolut 
d’aturats del municipi respecte el total d’aturats de tots els municipis que participen al 
programa. En cap cas representa una despesa addicional. 

 
21. La participació del Consell Comarcal en la co-execució del projecte representa el 

18,73% sobre el cost total d’execució i no representarà cap despesa addicional, ja que 
aquest percentatge es cobrirà amb estructura pròpia i la part de la subvenció destinada 
a la contractació d’un tècnic de gestió (de l’1 de gener de 2017 a 31 d’agost de 2017) i 
les partides dedicades a les assegurances, les beques i desplaçaments dels 
participants i la publicitat i difusió, segons consta en el pressupost consensuat pels ens 
participants. 

 
22. El projecte preveu el pagament d’una bestreta del 50% en el moment d’acceptació de la 

subvenció, sempre i quan s’hagi justificat mínim el 75% de l’edició del POIL 2015-2017. 
Aquesta bestreta es distribuirà de manera proporcional al percentatge de participació 
de les entitats que executen despesa (Ajuntaments de les Franqueses del Vallès, 
Granollers, Montornès del Vallès, Santa Maria de Palautordera i el propi Consell 
Comarcal). 
 

23. La participació dels ens locals en el projecte que sol·licita el Consell Comarcal estarà 
regulada per les següents condicions inicials, orientades a garantir la sostenibilitat 
econòmica i financera de l'actuació, les quals es reflectiran en el conveni que s’ha de 
formalitzar entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i les entitats locals que 
regularà les obligacions, el règim econòmic i el finançament, una vegada la Diputació 
resolgui. 

 
a. Justificar amb la despesa de personal la quantitat que li correspongui del 

25 % de despesa total del projecte que han de cofinançar les entitats locals 
executores de les actuacions, en funció del criteri de distribució segons 
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nombre absolut d’aturats del municipi respecte el total d’aturats de tots els 
municipis que participen al programa.  

 
b. Participar en el disseny del projecte i en les seves modificacions, si és el 

cas.  
 

c. Participar en les reunions de coordinació del projecte 
 

d. Participar en el procés de selecció de les persones aturades beneficiaries i 
en el de les empreses participants al projecte.  

 
e. Participar en la redacció dels documents que exigeix la sol·licitud, execució 

i justificació del projecte, en els terminis que estableixi el Consell Comarcal. 
 

f. Assumir tutorització dels beneficiaris del programa del municipi. 
 

24. Les actuacions a realitzar pel tècnic seran:  
 

- Planificació, coordinació, gestió, implementació, seguiment, control pressupostari i 
avaluació de la pròrroga del projecte POIL-Vallès Oriental 2015-2016 i del POIL 
2016-2017, en coordinació amb el tècnic que està previst contracti Granollers 
Mercat en el marc de la convocatòria Promoure l’Ocupació a La Indústria Local 
2016-2017. Mantenir la traçabilitat de la documentació. 
 

- Prospecció del mercat de treball en el sector objectiu de l’actuació, captació, gestió 
i seguiment de les ofertes de treball amb l’objectiu d’assolir la contractació laboral 
de les persones.- Coordinació amb els serveis d’empresa dels ajuntaments 
participants i les associacions empresarials i sindicats. 

 

- Realitzar anàlisis de necessitats laborals, ocupacionals i formatives en el territori 
amb l’objectiu de detectar les necessitats de les empreses i facilitar l’ajustament 
entre oferents i demandants d’ocupació. 
 

- Supervisar la feina de les empreses encarregades de fer la formació. 
 

- Coordinació de les tutories amb l’altre tècnic i els ens executors participants en el 
projecte. Treballar, d’acord amb els ajuntaments, en els itineraris personalitzats de 
millora de l'ocupabilitat de persones que tenen especials dificultats d'inserció que 
incorporin una visió integral d'actuacio i que s'adaptin a les necessitats del teixit 
empresarial. 

 
25. En el pressupost Consell Comarcal hi consta  projecte POIL amb el codi 

2015.002.01 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de despeses: 
2015.1.32302.48000.01; 2015.1.32302.227706.01; 2015.1.32302.16000.01; 
2015.1.32302.23120.01; 2015.1.32302.22602.01; 2015.1.32302.13100.01. 
 

26. En el pressupost del Consell Comarcal hi consta el projecte POIL amb codi 
2016.002. amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de despeses  
323.03.131.00 - 323.03.160.00 - 323.03.226.02 - 323.03.227.06  - 323.03.231.20 - 
323.03.462.00 - 323.03.467.00 - 323.03.480.00. L’import d’aquestes partides és d’1 
euros, ja que en el moment de l’elaboració del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
no es tenien dades econòmiques dels imports de la subvenció. 

 
27. En el moment d’aprovació per part de Diputació de Barcelona de la modificació de 

les partides corresponents al POIL 2015-2016 per a la seva pròrroga, es 
formalitzarà la modificació del pressupost. Aquesta modificació ha estat comentada 
via telefònica i, segons ens han traslladat, no comportarà problema imputar part de 
la despesa a Capítol 1. 
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28. En el moment d’adjudicació de la subvenció del POIL 2016-2017 per part de 
Diputació de Barcelona i aprovació del conveni amb els ajuntaments, es 
formalitzarà la modificació del pressupost per generació de crèdit atès que els 
ingressos són ingressos finalistes directament vinculats amb la despesa que 
financen. 

 
Per tant, PROPOSO, 
 
1. Iniciar el procés de selecció d’un tècnic de gestió grup A-2 per les següents actuacions: 

 
a.  Gestionar i coordinar la pròrroga del programa Promoure l’Ocupació a la Indústria 

Local al Vallès Oriental 2015-2016 des de l’1 de setembre fins a 31 de desembre 
de 2016, condicionat a l’aprovació de la modificació de partides per part de 
Diputació de Barcelona, una vegada es justifiqui el 75% de l’execució del projecte, 
segons  resolució de la pròrroga comunicada per Diputació i pendent d’aprovació 
oficial.  

 
b. Gestionar i coordinar el projecte Promoure l’Ocupació a la Indústria Local 2016-

2017, de l’1 de gener de 2017 fins a 31 d’agost de 2017, condicionat a la resolució 
d’atorgament de la subvenció per part de Diputació de Barcelona. 

 
2. Procedir a la modificació del pressupost general de despeses i ingressos un cop la 

Diputació de Barcelona ens comuniqui les dades econòmiques de la subvenció i 
adequar les aplicacions pressupostàries als imports atorgat.” 

 
3. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. L’article 283.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
2. Els articles 55 i 76 del Reglament del personal al servei de les entitats locals 

aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 

3. L’article 102.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i l’article 286.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que fa l’aprovació 
de les bases per les quals s’ha de regir la selecció del personal de les entitats 
locals. 

 
4. L’article 100.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, segons el qual correspon a l’Administració de l’Estat establir 
reglamentàriament les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d’ajustar-
se el procediment de selecció i formació dels funcionaris al servei de 
l’Administració local.  

 
5. El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’aproven les regles bàsiques i els 

programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris 
de l’Administració local, de caràcter bàsic a efectes del que disposa l’article 149.1.18 
de la Constitució. 

 
6. L’article 90 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel  

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que fa al règim de la convocatòria. 
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7. L’article 13.1 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar els llocs de treball temporals 

següents: 
 

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A 
LA SELECCIÓ I PROVISIÓ DE PERSONAL TEMPORAL 
  

1. Objecte de la convocatòria 
 

a) És objecte d’aquesta convocatòria la selecció i provisió de les places temporals 
següents: 
  

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
1. Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica de 

gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, per gestionar i 
coordinar la pròrroga del programa Promoure l’Ocupació a la Indústria Local al Vallès 
Oriental 2015-2016 des de l’1 de setembre fins a 31 de desembre de 2016, condicionat 
a l’aprovació de la modificació de partides per part de Diputació de Barcelona, una 
vegada es justifiqui el 75% de l’execució del projecte, segons resolució de la pròrroga 
comunicada per Diputació i pendent d’aprovació oficial i per gestionar i coordinar el 
projecte Promoure l’Ocupació a la Indústria Local 2016-2017, de l’1 de gener de 2017 
fins a 31 d’agost de 2017, condicionat a la resolució d’atorgament de la subvenció per 
part de Diputació de Barcelona. 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure. Les 
tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb les funcions 
següents: 

- Planificació, coordinació, gestió, implementació, seguiment, control pressupostari i 
avaluació de la pròrroga del projecte POIL-Vallès Oriental 2015-2016 i del POIL 
2016-2017, en coordinació amb el tècnic que està previst contracti Granollers 
Mercat en el marc de la convocatòria Promoure l’Ocupació a La Indústria Local 
2016-2017. Mantenir la traçabilitat de la documentació. 
 

- Prospecció del mercat de treball en el sector objectiu de l’actuació, captació, gestió 
i seguiment de les ofertes de treball amb l’objectiu d’assolir la contractació laboral 
de les persones.- Coordinació amb els serveis d’empresa dels ajuntaments 
participants i les associacions empresarials i sindicats. 
 

- Realitzar anàlisis de necessitats laborals, ocupacionals i formatives en el territori 
amb l’objectiu de detectar les necessitats de les empreses i facilitar l’ajustament 
entre oferents i demandants d’ocupació. 
 

- Supervisar la feina de les empreses encarregades de fer la formació. 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 

 
2. Una plaça d’auxiliar d’administratiu/va, temps parcial, del grup de classificació C2, 

subescala auxiliar administratiu/va adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de la 
plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal. 
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El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure. Les 
funcions que es desenvoluparan en aquest lloc són: 
 

- Manipulació de màquines i d'equips d'oficines 

- Registres 

- Despatx de correspondència  

- Transcripció i còpia de documents 

- Realització material de tasques de mecanografia 

- Arxiu  

- Fitxers i classificació de documents 

- Informació i despatx al públic 

- Transferència de documentació a l'Arxiu General.  
 
3. Una plaça de treballador/a social, del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió 

diplomat/da en treball social, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal i adscrita als equips bàsics de serveis socials de Bigues i Riells i de Cànoves i 
Samalús. 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places serà per concurs oposició i torn lliure. 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions pròpies dels Serveis bàsics d’atenció social segons l’article 17 de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i que són les següents: 

 
1. Detectar i prevenir situacions de risc o d’exclusió social en casos individuals, 

familiars i col·lectius.  
 

2. Diagnosticar, intervenir, fer seguiment i avaluar casos individuals i familiars relatius 
a situacions de risc o d’exclusió social.  

 
3. Elaborar, tractar i tramitar la documentació derivada dels casos i actuacions al seu 

càrrec.  
 

4. Coordinar actuacions amb diverses entitats i/o òrgans per tal de realitzar actuacions 
conjuntes en l’àmbit.  

 
5. Informar, orientar i assessorar sobre els serveis, recursos i prestacions dels 

sistemes de protecció de l’àmbit.  
 

4. Dues places d’educador/a social, del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió 
diplomat/da en educació social o habilitat/da, escala d’administració general, de la plantilla 
del personal laboral temporal del Consell Comarcal i adscrites una a l’Equip bàsic de 
serveis socials de Caldes de Montbui, a jornada completa, i l’altra a l’Equip bàsic de 
serveis socials de Cànoves i Samalús, a mitja jornada. 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places serà per concurs oposició i torn lliure. 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions pròpies dels Serveis bàsics d’atenció social segons l’article 17 de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i que són les següents: 

 
1. Detectar i prevenir situacions de risc lligades a necessitats socioeducatives en 

casos individuals, familiars i col·lectius.  
 

2. Diagnosticar, intervenir, fer seguiment i avaluar casos individuals i familiars relatius 
a les necessitats socioeducatives i de situacions de risc social. 

 
3. Elaborar, tractar i tramitar la documentació derivada dels casos i actuacions al seu 

càrrec.  
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4. Coordinar actuacions amb diverses entitats i/o òrgans per tal de realitzar actuacions 
conjuntes en l’àmbit.  

 
5. Informar, orientar i assessorar sobre els serveis, recursos i prestacions dels 

sistemes de protecció de l’àmbit. 
  

2. Condicions dels aspirants 
 

Per ser admès per fer les proves selectives, els aspirants han de reunir els requisits i les 
condicions següents: 

 
a) Tenir la ciutadania espanyola, tenir la ciutadania de qualsevol membre de la Unió 

Europea o tenir la ciutadania de qualsevol país que hagi ratificat un conveni relatiu a 
l’entrada, la circulació, la residència i l’establiment dels seus nacionals.  
 

b) Tenir complerts setze anys. 
 

c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir 
l’acreditació corresponent en la data en què s’acabi el termini de presentació de 
sol·licituds per prendre part en les proves selectives: 
 
Grup A2: Enginyeria tècnica, diplomatura o grau universitari. 
 
Grup C2: Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalents. 
 

d) La titulació exigida en el cas de les places adscrites l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat serà:  
 

- Treballadors socials: Diplomatura o grau en Treball Social 

- Educador/a social: Diplomatura o grau en Educació Social  
e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que impedeixi el 

desenvolupament de les funcions corresponents. 
 
f) No haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració 

pública, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions 
públiques. 
 

g) Acreditació de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun dels delictes 
previstos a la LOPJM, mitjançant l’aportació d’una declaració de responsable mitjançant 
jurament o promesa, de no haver estat condemnats per sentència ferma per delictes 
contra la llibertat i indemnitat sexual. Aquesta declaració (annex IV) incorpora 
l’autorització expressa al Consell Comarcal perquè pugui comprovar, en qualsevol 
moment, la veracitat de l’esmentada declaració. 
 
Tots els requisits exigits s’han de tenir en el dia que acabi el termini de presentació de 
sol·licituds, i s’han de mantenir en el moment de l’atorgament del contracte o el 
nomenament.  
 

3. Presentació de les sol·licituds 
 

Les sol·licituds per prendre part a la convocatòria, en les quals es fa constar que es 
reuneixen les condicions exigides en aquestes bases per a la plaça a la qual s’opti, s’han 
d’adreçar al Consell Comarcal i presentar en el seu Registre General, carrer Miquel Ricomà 
número 46 de Granollers, o bé pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud pels mitjans que estableix l’article 38.4 b), c), 
d) i e) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, es farà en sobre obert per tal que la 
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sol·licitud sigui datada i segellada abans de ser certificada. En tot cas, l’aspirant ha de 
justificar la data d’imposició de la tramesa i anunciar-la al tribunal mitjançant un fax en el 
mateix dia. 
 
El termini per presentar les sol·licituds serà de vint dies naturals, a comptar a partir de 
l’endemà de la darrera publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 
A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents següents: 

 
a) Fotocòpia del document d’identitat. 
b) Currículum vitae. 
c) Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
d) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i valorables a la 

fase de concurs i dels requisits mínims necessaris per tenir dret a participar en les 
proves. 

e) Resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa dels drets d’examen. 
f) Declaració responsable mitjançant jurament o promesa, de no haver estat condemnats 

per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. (Annex IV) 
 
En presentar la sol·licitud, els aspirants han d’abonar en concepte de drets d’examen per 
prendre part en les proves selectives, l’import següent:  
 

Grup A2: 31,65 euros 
Grup C2: 13,55 euros 

 
Exempció 
 
Queden exempts parcialment del pagament els/les subjectes passius que es trobin en 
situació legal d'atur sense prestació sempre que ho acreditin documentalment, mitjançant la 
presentació d’un certificat emès per l’OTG en el període de, com a màxim, un mes previ a 
la data de presentació de la documentació. L’exempció és el 50% de la quota tributària. 
 
El pagament d’aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés en efectiu o transferència 
bancària al compte 2013-0046-82-0200998227, de la Caixa Catalunya, o bé per gir postal o 
telegràfic. En tots els casos, s’ha de presentar amb la sol·licitud la còpia del resguard 
acreditatiu de l’ingrés, i, en el cas dels girs postals, es farà constar el nom de l’aspirant, la 
data i el número del gir.  
 
4. Llista d’aspirants admesos i exclosos 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta 
un decret, en el termini d’un mes com màxim, i declara aprovada la llista provisional dels 
aspirants admesos i exclosos, que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Es concedeix un termini de deu dies hàbils a l’efecte d’efectuar reclamacions, 
en els termes que preveu l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener –en endavant, LPAC-. 
Així mateix, a l’esmentat decret s’anuncia el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves; l’ordre 
d’actuació dels aspirants i la composició del tribunal qualificador. 
 
La relació d’admesos ha de contenir el nom, els cognoms dels aspirants, ordenats 
alfabèticament segons els cognoms. 
 
La relació d’exclosos, que figura a continuació de l’anterior, s’ordena, en primer lloc, per les 
causes d’exclusió, d’acord amb els requisits i les formalitats exigits en aquestes bases i, 
dins de cada grup, per l’ordre alfabètic del cognom dels aspirants, amb expressió del 
document d’identitat. 
 
5. Tribunal qualificador 
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El tribunal qualificador de les proves nomenat pel president del Consell Comarcal està 
constituït per: 
 
a) President 
 

- El cap de l’Àrea de Persones i Valors 
 
b) Vocals (amb veu i vot) 
 

- El cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la titulació 
corresponent. 

- Un empleat públic amb la titulació adequada en cada cas. 
 
Per corregir la prova de català, si s’escau, el tribunal compta amb l’assistència d’un/a 
representant del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
Per corregir la prova d’informàtica, si així es preveu, el tribunal compta amb l’assistència 
del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental.  
 
El tribunal està integrat, a més, pels membres suplents respectius que, simultàniament amb 
els titulars, són designats per a la constitució del tribunal. Els vocals han de tenir una 
titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places objecte de la convocatòria. 
 
La designació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar a les regles establertes en l’article 
60 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, i es fa 
pública mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus 
membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en 
cas d’empat, decideix el vot de qualitat del president. 
 
El tribunal pot disposar de l’assessorament d’especialistes, per a totes o algunes de les 
proves, els quals s’han de limitar a l’exercici de les seves especialitats tècniques. 
 
El tribunal ha d’adoptar les previsions necessàries per tal que els aspirants amb disminució 
gaudeixin de condicions similars, per dur a terme les proves, a les de la resta dels 
aspirants. El tribunal pot demanar prèviament l’informe de l’administració laboral sanitària o 
dels òrgans competents en matèria de disminució pel que fa als aspirants que hagin 
al·legat aquesta condició. 
 
La no presentació d’un/a aspirant a qualsevol de les proves en el moment de ser cridat 
determina automàticament la pèrdua del dret a participar en la prova i en les successives, i 
queda  exclòs, en conseqüència, del procés selectiu. 
 
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 
28 i 29 de la LPAC. 
 
6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 
 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal, s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Per 
identificar-se els aspirants han de concórrer a cada exercici amb el document d’identitat. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
1. Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica de 

gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, per a 
l’execució del projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local al Vallès Oriental”. 
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Fase oposició 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori, contestar preguntes en relació amb el temari de 
l’annex 1. El temps per fer aquesta prova és d’1 hora. Es puntua de 0 a 10 punts i per 
superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 

 
Prova 2. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix en 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb les funcions de lloc de treball. El temps per fer 
aquesta prova és d’1 hora i 30 minuts. Es puntua de 0 a 10 punts. 
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A2 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 
aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 

 
Mèrits a valorar  

 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 

contingut professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó d’1 
punt per any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 punts. 
 
L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès 
dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. 
 
L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, 
de reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa 
de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de 
temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en 
aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i 
valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones 
aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de 2 punts, a raó del barem 
següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................. de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
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 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En 
el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, 
quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà 
aplicant la puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 
2. Una plaça d’auxiliar d’administratiu/va, temps parcial, del grup de classificació C2, 

subescala auxiliar administratiu/va adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal. 

 
Fase oposició 
 
Prova 1. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex II. El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es puntua 
de 0 a 10 punts. 
 
Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 

 
Prova 2. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix en 
desenvolupar un cas pràctic utilitzant mitjans informàtics. El temps per fer aquesta prova és 
d’una hora. Es puntua de 0 a 10 punts. 
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup C1 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 
aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 

Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 

contingut professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó de 
0,5 punts per trimestre, fins a un màxim de 4 punts. 
 
L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès 
dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. 
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L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, 
de reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa 
de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de 
temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en 
aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i 
valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones 
aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de 2 punts, a raó del barem 
següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................. de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En 
el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, 
quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà 
aplicant la puntuació mínima establerta a les bases.  
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits i 
que serà com a màxim amb un total de 6 punts. 

 
3. Una plaça de treballador/a social, del grup de classificació A2, subescala tècnica de 

gestió diplomat/da en treball social, de la plantilla del personal laboral temporal del 
Consell Comarcal. 
 

Fase oposició 
 
Prova 1. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex III. El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es 
puntua de 0 a 10 punts. Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 

 
Prova 2. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix en 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb les funcions descrites per aquesta plaça. El 
temps per fer aquesta prova és d’una hora i mitja. Es puntua de 0 a 10 punts. 
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A2 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 
aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
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Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 

contingut professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó de 
1 punts per any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 punts. 
 
L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès 
dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida.  
 
L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, 
de reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa 
de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de 
temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en 
aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i 
valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones 
aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de 2 punts, a raó del barem 
següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................. de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En 
el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, 
quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà 
aplicant la puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
c) Altres mèrits 
 
Mèrits a considerar pel Tribunal fins a 2 punts. En especial l'elaboració d'estudis, els 
treballs i les activitats de transmissió de coneixements, llevat que siguin tasques pròpies del 
lloc de treball. 
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits i 
que serà com a màxim amb un total de 10 punts 

 
4. Dues places d’educador/a social, una a mitja jornada, del grup de classificació A2, 

subescala tècnica de gestió diplomat/da en educació social o habilitat/da, escala 
d’administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal. 
 

Fase oposició 
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Prova 1. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex III. El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es 
puntua de 0 a 10 punts. Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 

 
Prova 2. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix en 
desenvolupar un cas pràctic en relació a les funcions descrites per aquesta plaça. El temps 
per fer aquesta prova és d’una hora i mitja. Es puntua de 0 a 10 punts. 
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A2 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 
aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 

 
Mèrits a valorar  

 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 

contingut professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó de 
1 punts per any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 punts. 
 
L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès 
dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. I a més: 
 
L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, 
de reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa 
de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de 
temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en 
aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i 
valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones 
aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de 2 punts, a raó del barem 
següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................. de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 
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L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En 
el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, 
quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà 
aplicant la puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
c) Altres mèrits 
 
Mèrits a considerar pel Tribunal fins a 2 punts. En especial l'elaboració d'estudis, els 
treballs i les activitats de transmissió de coneixements, llevat que siguin tasques pròpies del 
lloc de treball. 
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits i 
que serà com a màxim amb un total de 10 punts 
 
7. Qualificació final 
 
La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase de concurs 
més l’obtinguda a la fase d’oposició.  
 
8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 
 
Després d’efectuar la qualificació dels exercicis, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis 
del Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat de les proves per 
ordre de puntuació, i la trametrà a la Gerència del Consell Comarcal, perquè nomeni als 
funcionaris interins i contracti el personal laboral. 
  
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior 
al de les places objecte de la convocatòria.  
 
9. Presentació de documents 
 
Els aspirants proposats han de presentar a l’Àrea de Persones i Valors del Consell 
Comarcal, dins del termini de vint dies naturals, comptadors a partir de la publicació de la 
relació d’aprovats, els documents originals acreditatius de les condicions de capacitat i 
requisits exigits a la convocatòria. 
 
Els aspirants que tinguin la condició de funcionaris públics estan exempts de justificar les 
condicions i els requisits ja demostrats per obtenir el seu anterior nomenament i han de 
presentar un certificat per acreditar la seva condició o altres circumstàncies que constin en 
el seu expedient personal. 
 
10. Incompatibilitats 
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà 
aplicable al/a la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el 
sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al servei 
de la corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la 
compatibilitat en el formulari que li facilitaran els Serveis Persones i Valors de la corporació, 
o exercir, altrament, l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre i 
l'article 337 del Decret 214/1990. 
 
11. Adjudicació de destinacions 
 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació 
obtingut a les proves selectives, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació 
de llocs de treball. 
 
12. Incidències 

http://www.gencat.cat/governacio-ap/administracio/pdf/lle21-87.pdf
http://www.gencat.cat/sial/norma_personal/8)%20%20%20RPSEL.pdf
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El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta 
convocatòria i per prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves selectives. 
 
13. Impugnacions 
 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se’n derivin, així com 
l’actuació del tribunal, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma 
establerts en la LPAC. 
 
14. Disposició addicional  
 
En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que preveu la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol i, supletòriament, per la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública aprovada pel 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel RD 896/1991, pel qual s’estableixen les regles 
bàsiques i programes mínims que deu ajustar-se el procediment de selecció  dels 
funcionaris de l’administració local, de 7 de juny, la Llei 30/1984, de mesures per a la 
reforma de la funció pública, de 2 d’agost, i la Llei 23/1988, modificació de la Llei de 
mesures per a la reforma de la funció pública, de 28 de juliol. 

 
ANNEX I 

 
1. La Comarca del Vallès Oriental, les xifres de la comarca i els municipis 
2. L’organització comarcal a Catalunya. Criteris de l’organització comarcal 
3. La divisió territorial comarcal  
4. L’organització comarcal. Òrgans del consell comarcal 
5. Competències comarcals i finançament 
6. Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Els òrgans col·legiats. Actes. Abstenció i recusació 
7. Els interessats. Capacitat d’obrar i concepte d’interessat 
8. L’activitat de les administracions públiques. Registres 
9. Termes i terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació d’urgència 
10. Projecte per a promoure l'ocupació a la indústria local:  
(http://www.diba.cat/es/web/economieslocals/ocupacio-a-la-industria-local) 

 Convocatòria per promoure l'ocupació a la indústria local 2016-2017 

 Fonaments de la convocatòria 

 Aspectes bàsics de la convocatòria 

 Objectius i característiques dels projectes 

 Destinataris dels projectes subvencionats  

 Orientacions per redactar la memòria tècnica 

 Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 

 Preparació del pressupost 
 

ANNEX II 
 

1. La comarca. Competències.  
2. Organització comarcal. Òrgans obligatoris. Òrgans complementaris. 
3. La divisió territorial comarcal  
4. L’organització comarcal. Òrgans del consell comarcal. 
5. Les sessions del Ple. Concepte i classes de sessions. L’ordre del dia. 
6. El règim de les sessions de la Comissió de Govern. 
7. Les notificacions. Requisits subjectius i objectius. Temps. Lloc i forma. 
8. L’activitat de les administracions públiques. Registres 
9. El personal al servei dels ens locals. Tipologies de personal.  

http://www.diba.cat/es/web/economieslocals/ocupacio-a-la-industria-local
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10. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria, ordre del dia. Actes i 
certificats d’acords. 

 
ANNEX III 
 
1. L’organització comarcal a Catalunya. Criteris de l’organització comarcal 
2. La divisió territorial comarcal  
3. L’organització comarcal. Òrgans del consell comarcal. 
4. Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Els òrgans col·legiats. Actes. Abstenció i recusació. 
5. Els interessats. Capacitat d’obrar i concepte d’interessat. 
6. L’activitat de les administracions públiques. Registres 
7. Termes i terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació d’urgència. 
8. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials 
9. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 
10. Cartera de Serveis Socials 2010-2011 

 
 

ANNEX IV 
 
Annex 1 Model de declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat per 
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ni pel delicte de 
tràfic de persones 
 
El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb (DNI), amb el lloc de treball (indicar lloc de treball), 
adscrit al Consell Comarcal del Vallès Oriental, qualificat com a lloc de treball amb contacte 
habitual amb menors, 
 
Declaro i/o prometo, als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del 
sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que: 
 
No he estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual 
ni pel delicte de tràfic de persones i, en aquest sentit, autoritzo al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental a comprovar la veracitat de la meva declaració, mitjançant la consulta d’inexistència 
d’antecedents per delictes sexuals a través de la plataforma Via Oberta de l’EACAT. 
 
Granollers, __________ de __________ de 2016 
 
(Signatura) 
 
 
 
 
AREA DE PERSONES I VALORS DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
D’acord amb l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Gestió de Personal”, del qual 
sigui responsable el Consell Comarcal del Vallès Oriental. La finalitat del fitxer és donar 
compliment al requisit d’ocupació previst en la Llei 26/2015, pel que fa als llocs de treball amb 
contacte habitual amb menors. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició mitjançant un escrit adreçat al Consell Comarcal del Vallès Oriental, carrer Ricomà, 
46, 08401 Granollers. Amb la vostra signatura autoritzeu la unitat responsable del fitxer a 
tractar les vostres dades amb la finalitat indicada. 
(Signatura) 
 
 

 
 

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al taulell d’anuncis de la Corporació.” 
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El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
12. Dictamen d’aprovació de la compatibilitat del lloc de treball de tècnica per al 

programa Fem ocupació per a Joves de l’Àrea de Desenvolupament Local. 
 

Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, d’11 de maig 
de 2016, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 5 de maig de 2016, el senyor Óscar Frías Pérez, cap de l’Àrea de Persones i 

Valors, ha emès l’informe següent: 
 
“INFORME DE L’ÀREA PERSONES I VALORS EN RELACIÓ AMB LA COMPATIBILITAT DEL 
LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A PER AL PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES DE 
L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. La senyora Núria Peix Arqué, amb DNI 3810XXXXX, és personal laboral temporal del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental i ocupa el lloc de treball denominat tècnic/a per al 
Programa Fem Ocupació per a Joves de l’Àrea de Desenvolupament Local. 

 
2. El 29 febrer de 2016, la senyora Núria Peix Arqué, va entrar una sol·licitud, registre 

d’entrada número 959, per la qual exposava que volia que se l’autoritzés per treballar en 
les tasques següents:  

 

 Formació en tècniques de recerca de feina a persones en situació d’atur . 

 Formació i orientació a pares d’alumnes d’ESO i Batxillerat en la presa de decisions 
acadèmiques.  
 

3. El 5 de maig de 2016, senyora Núria Peix Arqué, ha presentat una altra sol·licitud, número 
de registre d’entrades 2380, per la qual completava la informació de l’anterior sol·licitud i 
feia saber el següent: 
 

 La formació en tècniques de recerca de feina a persones en situació d’atur a 
Ajuntaments de la província de Barcelona és fora de l’horari de treball del Consell 
Comarcal. Inclou la realització d’activitats del recull d’activitats per als serveis locals 
d’ocupació de la Diputació de Barcelona “El procés de selecció, el moment del càsting”. 
 

 La formació i orientació a pares d’alumnes d’ESO a través de l’empresa Educaweb és 
fora de l’horari laboral al Consell Comarcal. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei no podrà comptabilitzar les seves activitats amb 
l’exercici, per si mateix o mitjançant substitució, d’un segon lloc de treball, càrrec o 
activitat en el sector públic, tret dels supòsits previstos en aquesta Llei. El mateix article 
en el punt 3 estableix que, en tot cas, l’exercici d’un lloc de treball per al personal inclòs 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de qualsevol 
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càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o menyscabar 
l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o 
independència. 

 
2. L’article 2.1 c) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques, estableix que l’àmbit de la Llei serà 
d’aplicació al personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en 
depenguin. El mateix article, en el punt 2, estableix que en l’àmbit delimitat en l’apartat 
anterior s’entendrà inclòs tot el personal, sigui quina sigui la naturalesa jurídica de la 
relació de treball. 
 

3. L’article 329 del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix en el punt 2 que sens perjudici del que 
disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades de l'activitat pública principal i 
de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat 
local, incrementada en un cinquanta per cent.  

  
4. L’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques, estableix que l’exercici d’activitats 
professionals laborals, mercantils o industrials fora de les administracions públiques 
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat. 

 
La resolució motivada que reconeix la compatibilitat o que declara la incompatibilitat, 
que es dictarà en el termini de dos mesos correspon al Ple de la corporació local, previ 
informe, en el seu cas, dels directors dels organismes, ens i empreses públiques. 

 
El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball i horari de 
l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball 
en el sector públic. 

 
5. L’article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 

personal al servei de les entitats locals, estableix que no és possible el reconeixement 
de compatibilitat amb activitats privades, incloses les de caràcter professional, en els 
supòsits següents: 

 
a) Quan el resultat de l'activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, llicència, 

permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti serveis el personal.  
b) Quan l'activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o 

servei a què estigui adscrit el personal.  
c) Quan l'activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d'horari o la 

presència física del personal amb el que tingui atribuït en l'entitat local.  
d) La pertinença a consells d'administració o òrgans rectors d'empreses o entitats 

privades si l'activitat d'aquestes està directament relacionada amb les que realitzi en la 
dependència, servei o organisme en què presti els seus serveis em l'entitat local.  

e) La realització d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu 
compte o sota la dependència o al servei d'entitats o de particulars, en els assumptes 
en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en les que hagi 
d'intervenir per raó del lloc públic.  

f) L'exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, 
contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de 
monopolis o amb participació o aval de l'entitat local, sigui quina sigui la configuració 
jurídica d'aquelles.  

g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es refereix 
l'apartat f).  

h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d'interessos de particulars 
davant l'entitat local o dels seus organismes.  

 
6. L’article 18 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques, estableix que totes les resolucions 
de compatibilitat per exercir un segon lloc o activitat en el sector públic o l’exercici 
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d’activitats privades s’inscriuran en els registres de personal corresponents. Aquest 
requisit serà indispensable, en el primer cas, perquè puguin acreditar-se havers als 
afectats per aquest lloc o activitat. 

 
Per això, 
 
INFORMO: 
 
1. Que es pot autoritzar a la senyora Núria Peix Arqué, amb DNI 3810XXXXX, la compatibilitat 

de les activitats per compte propi declarada el 5 de maig de 2016 com a formadora en 
tècniques de recerca de feina a persones en situació d’atur a Ajuntaments de la província 
de Barcelona que inclouen realització d’activitats del recull d’activitats per als serveis locals 
d’ocupació de la Diputació de Barcelona “El procés de selecció, el moment del càsting” i 
com a formadora i orientadora a pares d’alumnes d’ESO a través de l’empresa Educaweb, 
amb una dedicació de menys del 50% de la jornada de treball de Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en aquest Consell 
Comarcal. 

2. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 
- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en 

comprometés la seva imparcialitat o independència, 
 

- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui 
per raó del càrrec, 

 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 

 
3. La senyora Núria Peix Arqué està obligada a posar en coneixement d’aquest Consell 

Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
declarada.” 

 

2. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. L’article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques, estableix que el personal 
comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei no podrà comptabilitzar les seves 
activitats amb l’exercici, per si mateix o mitjançant substitució, d’un segon lloc de 
treball, càrrec o activitat en el sector públic, tret dels supòsits previstos en aquesta 
Llei. El mateix article en el punt 3 estableix que, en tot cas, l’exercici d’un lloc de 
treball per al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible 
amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, pública o privada, que 
pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre 
la seva imparcialitat o independència. 

 
2. L’article 2.1 c) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats 

del personal al servei de les administracions públiques, estableix que l’àmbit de la 
Llei serà d’aplicació al personal al servei de les corporacions locals i dels 
organismes que en depenguin. El mateix article, en el punt 2, estableix que en 
l’àmbit delimitat en l’apartat anterior s’entendrà inclòs tot el personal, sigui quina 
sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. 

 
3. L’article 12.1 a), de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats 

del personal al servei de les administracions públiques, estableix que, en tot cas, el 
personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei no podrà exercir les 
activitats privades, incloses les de caràcter professional, sigui per compte propi o 
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sota la dependència o al servei d’entitats o particulars, en els assumptes en que 
estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó 
del càrrec públic. 

 
4. L’article 329 del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix en el punt 2 que sens perjudici del que 
disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades de l'activitat pública 
principal i de l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària que tingui 
establerta l'entitat local, incrementada en un cinquanta per cent.  

  
5. L’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques, estableix que l’exercici 
d’activitats professionals laborals, mercantils o industrials fora de les 
administracions públiques requerirà el previ reconeixement de compatibilitat. 

 
La resolució motivada que reconeix la compatibilitat o que declara la 
incompatibilitat, que es dictarà en el termini de dos mesos correspon al Ple de la 
corporació local, previ informe, en el seu cas, dels directors dels organismes, ens i 
empreses públiques. 
 
El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball i horari 
de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de 
treball en el sector públic. 
 

6. L’article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals, estableix que no és possible el 
reconeixement de compatibilitat amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, en els supòsits següents: 

 
a) Quan el resultat de l'activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 

llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti serveis 
el personal.  

b) Quan l'activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la 
unitat o servei a què estigui adscrit el personal.  

c) Quan l'activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d'horari o 
la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l'entitat local.  

d) La pertinença a consells d'administració o òrgans rectors d'empreses o entitats 
privades si l'activitat d'aquestes està directament relacionada amb les que 
realitzi en la dependència, servei o organisme en què presti els seus serveis 
em l'entitat local.  

e) La realització d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui 
pel seu compte o sota la dependència o al servei d'entitats o de particulars, en 
els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en 
les que hagi d'intervenir per raó del lloc públic.  

f) L'exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, 
contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o 
administradores de monopolis o amb participació o aval de l'entitat local, sigui 
quina sigui la configuració jurídica d'aquelles.  

g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 
refereix l'apartat f).  

h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d'interessos de 
particulars davant l'entitat local o dels seus organismes.  
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7. L’article 18 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que totes les 
resolucions de compatibilitat per exercir un segon lloc o activitat en el sector públic 
o l’exercici d’activitats privades s’inscriuran en els registres de personal 
corresponents. Aquest requisit serà indispensable, en el primer cas, perquè puguin 
acreditar-se havers als afectats per aquest lloc o activitat. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Autoritzar a la senyora Núria Peix Arqué, amb DNI 3810XXXXX, la compatibilitat de 

les activitats per compte propi declarada en la sol·licitud de 5 de maig de 2016 com 
a formadora en tècniques de recerca de feina a persones en situació d’atur a 
Ajuntaments de la província de Barcelona que inclouen realització d’activitats del 
recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació de la Diputació de Barcelona “El 
procés de selecció, el moment del càsting” i com a formadora i orientadora a pares 
d’alumnes d’ESO a través de l’empresa Educaweb, amb una dedicació de menys 
del 50% de la jornada de treball de Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en aquest Consell Comarcal. 
 

2. Deixar sense efectes aquesta autorització en els supòsits següents: 
 

- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en 
comprometés la seva imparcialitat o independència, 

 
- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona 

conegui per raó del càrrec, 

 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 

 
3. Establir l’obligació a la senyora Núria Peix Arqué a posar en coneixement a aquest 

Consell Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la 
segona activitat declarada. 

 
4. Inscriure la resolució de compatibilitat al registre de personal. 

 
5. Notificar l’acord a les persones interessades.” 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 

 
13. Dictamen de modificació de la Relació de llocs de treball de l’any 2016. 
  
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, d’11 de maig 
de 2016, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
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1. El 18 de novembre de 2015, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el 
pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2016, 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 26 de novembre de 2015 CVE - núm. 
022015025705, 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 28 desembre de 2015 
CVE - núm. de registre: 022015027444. 
 
Així mateix, s’ha publicat íntegrament la plantilla de llocs de treball en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7028, de 30 de desembre de 2015. 
 

2. En el punt número 4 de l’ordre del dia de la comissió informativa el president 
proposa l’aprovació de la Instrucció sobre requisits d’accés i d’exercici dels llocs de 
treball que impliquen contacte habitual amb menors i que és la següent: 

 
“ 

Instrucció 01/2016 

 
Sobre els requisits d’accés i d’exercici dels llocs de treball que impliquen contacte 
habitual amb menors en aplicació de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
protecció jurídica del menor 

 
I. La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor (LOPJM) 
estableix que és requisit indispensable per a l’accés i l’exercici de les professions, oficis i 
activitats que impliquin un contacte habitual amb menors, el fet de no haver estat 
condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que 
inclou l’agressió sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la 
prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel delicte de tràfic de 
persones. A tal efecte, qui pretengui l’accés a aquelles professions, oficis o activitats haurà 
d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del 
registre central de delinqüents sexuals (article 13.5 de la LOPJM, en la nova redacció 
donada per l’article 1.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i a l’adolescència). 
 
II. L’article 9.2 del Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el registre 
central de delinqüents sexuals, disposa que la persona encarregada del registre central de 
delinqüents sexuals, previ consentiment de la persona interessada o de qui la representa, 
ha d’informar de les dades relatives a la persona interessada que contingui el registre, a 
instàncies de qualsevol òrgan de les administracions públiques davant el qual es tramiti un 
procediment per accedir a professions, oficis o activitats que impliquin un contacte habitual 
amb menors, així com per al seu exercici. En absència de tal consentiment, el certificat 
s’expedeix a instàncies de la persona interessada mateixa. 
 
El registre central de delinqüents sexuals va entrar en funcionament l’1 de març de 2016 
(disposició final cinquena del Reial Decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula 
el registre central de delinqüents sexuals). 
 
III. En el marc dels serveis, actuacions, programes i activitats duts a terme pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental (en endavant, Consell Comarcal), determinats professionals 
que hi presten serveis mantenen un contacte habitual amb menors. 
 
Entre d’altres, i de manera específica, el desenvolupament de qualsevol funció relacionada 
amb el servei de menjador i de transport escolar, amb el servei de transport adaptat, amb el 
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servei d’acompanyants del transport escolar i del transport adaptat, així com els serveis 
socials bàsics i el servei d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA), implica sempre 
contacte habitual amb menors, ateses les peculiaritats dels serveis prestats. 
 
IV.- Respecte a la competència del Consell Comarcal en relació amb els serveis de 
menjador i de transport escolar, el decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de 
competències de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament, va delegar a 
les comarques les competències del Departament d’Ensenyament en relació a la gestió 
dels menjadors escolars i la gestió del transport escolar col·lectiu, entre d’altres. 
 
L’11 de juny de 2014, el Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya van formalitzar el preceptiu conveni per a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de 
menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
 
V.- Pel que fa a la competència del Consell Comarcal en relació amb els serveis socials, 
per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, atribueix a les comarques les 
competències pròpies dels serveis socials bàsics del municipis de menys de vint mil 
habitants que aquests municipis no estiguin en condicions d’assumir directament o 
mancomunadament, i el corresponent Contracte programa per a la coordinació i la 
col·laboració entre el Departament de Benestar i Família i el Consell Comarcal, en matèria 
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, 
subscrit l’any 2012, i l’actual Conveni marc aprovat al 2015, pendent de desenvolupar en 
els corresponents nous Contractes Programes. 
 
VI.- Pel que fa a la competència en matèria de joventut, per la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, 
de polítiques de joventut, que estableix que els ens locals supramunicipals han de vetllar 
perquè en els municipis de llur àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat 
homogenis, els serveis i les activitats complementàries en matèria de joventut dels 
ajuntaments. Amb aquesta finalitat, els ens locals supramunicipals poden elaborar i aprovar 
plans de joventut, amb la participació dels municipis de llur àmbit territorial. 
 
El 12 de desembre de 2012, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de 
Benestar Social i Família, i el Consell Comarcal, van formalitzar el corresponent conveni en 
matèria de polítiques de joventut. 
 
VII. En el següent quadre es relacionen tots els serveis, actuacions, programes i activitats 
que actualment realitza el Consell Comarcal que impliquen contacte habitual amb menors: 
 

Serveis Gestió 
directa 

Gestió 
indirecta 

Voluntariat Subvencions 

Servei d’atenció a la infància i 
l’adolescència (EAIA) 

x    

Serveis socials bàsics x    

Servei d’assessorament i 
informació destinat a joves 
prestat a les instal·lacions de 
l’Oficina Jove (GRA) 

x    

Visites i activitats al Consell 
Comarcal 

x    

Fira Guia’t x x   

Servei de transport escolar  x   

Servei d’acompanyants del 
transport escolar 

 x   

Servei de transport adaptat  x  x 

Servei d’acompanyants del 
transport adaptat 

 x  x 

Programa joves per l’ocupació 
(impulsat pel SOC) 

x    
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Servei d’assessorament i 
informació a joves prestat a 
l’Oficina Jove (GRA) 

 x   

Programa d’educació viària  x   

Servei d’acolliment d’urgència per 
a dones víctimes de violència de 
gènere 

 x   

Servei d’ajuda a domicili  x   

Servei d’informació i atenció a la 
dona (SIAD) 

 x   

Programa de col·laboració entre 
famílies (ENCAIX) 

x  x  

 
VIII. En aquest context, esdevé necessari la fixació de pautes d’actuació comunes i 
homogènies per tot el Consell Comarcal, motiu pel qual s’aprova la següent 
 
INSTRUCCIÓ 
 
1. Àmbit d’aplicació 
 
1.1 Aquesta instrucció és aplicable a tots els professionals o treballadors que intervinguin 
en l’atenció directa o indirecta de menors. Això compren el personal funcionari i laboral del 
Consell Comarcal, ja sigui amb nomenament fix o temporal, als indirectament contractats, 
als professionals d’atenció als menors i al personal de serveis. En definitiva, a qualsevol 
treballador o voluntari que es pugui relacionar amb menors d’edat, amb independència de 
les tasques o funcions estrictament considerades. 
 
Així mateix, aquesta instrucció és aplicable a les persones que pretenguin accedir a un lloc 
de treball que impliqui contacte habitual amb menors, mitjançant qualsevol procés de 
selecció i de provisió. 
 
Finalment, aquesta instrucció es aplicable a les persones físiques o jurídiques que presten 
serveis al Consell Comarcal relacionats amb l’atenció directa o indirecta de menors, que 
hauran de preveure, sota la seva responsabilitat, la comprovació que el seu personal 
(independentment de la vinculació laboral que tingui) no ha estat condemnat per sentencia 
ferma per algun dels delictes previstos. 
 
1.2. Implica contacte habitual amb menors: 
 
1.2.1. En relació als serveis gestionats directament pel Consell Comarcal:  
 

f) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca amb independència de la 
categoria professional relacionada amb el servei d’atenció a la infància i 
l’adolescència (EAIA). 

g) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb la prestació dels 
serveis socials bàsics sempre que impliqui contacte habitual amb menors 
(educadors/es, treballadors/es socials, psicòlegs/es, psicopedagogs/es, 
cuidadors/es) 
 

h) El servei d’assessorament i informació destinat a joves prestat a les instal·lacions 
de l’Oficina Jove (GRA). 
 

i) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el programa 
joves per l’ocupació (impulsat pel SOC) quan impliqui contacte habitual amb 
menors d’edat, com ara els educadors/es. 
 

j) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca diferent a les anteriors que 
impliqui específicament contacte habitual amb menors com ara assistència a grups 
escolars que visiten el CCVO o acompanyament de grups de joves a la Fira Guia’t, 
entre d’altres. 
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1.2.2. En relació als serveis gestionats indirectament pel Consell Comarcal: 
 

k) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el servei de 
menjador escolar que impliqui contacte habitual amb menors, com ara el personal 
de cuina i els monitors/es dels menjadors escolars. 

l) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el servei de 
transport escolar que impliqui contacte habitual amb menors, com ara els 
conductors/es d’autobús. 

m) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el servei 
d’acompanyants del transport escolar que impliqui contacte habitual amb menors, 
com ara els monitors/es dels autobusos. 

n) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el servei de 
transport adaptat que impliqui contacte habitual amb menors, com ara els 
conductors/es dels vehicles adaptats. 

o) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el servei 
d’acompanyants del transport adaptat que impliqui contacte habitual amb menors, 
com ara els acompanyants del transport adaptat. 

p) El servei d’assessorament i informació a joves prestat a l’Oficina Jove (GRA) per 
educadors/es, treballadors/es socials, psicòlegs/es i psicopedagogs/es. 

q) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el programa 
d’educació viària que impliqui contacte habitual amb menors. 

r) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el servei 
d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència de gènere. 

s) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el servei d’ajuda 
a domicili sempre que es presti a llars on hi convisquin menors. 

t) El desenvolupament de qualsevol funció o tasca relacionada amb el servei 
d’informació i atenció a la dona (SIAD). 

 
1.2.3. En relació al voluntariat 
 
La participació en el programa de col·laboració entre famílies (ENCAIX) (tots els membres 
de la unitat familiar majors d’edat).  
 
2. Identificació dels llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors 
 
2.1. La relació de llocs de treball (RLT) del Consell Comarcal identificarà els llocs de treball 
que, d’acord amb aquesta Instrucció, impliquen contacte habitual amb menors, incorporant-
hi com a requisit legal d’ocupació el fet de no haver estat condemnat per sentència ferma 
per algun dels delictes previstos a la LOPJM. 
 
2.2. Els llocs de treball que d’acord amb aquesta instrucció impliquin contacte habitual amb 
menors i que no figurin a la RLT tindran també, com a requisit legal d’ocupació, el fet de no 
haver estat condemnat per sentència ferma per alguns dels delictes previstos a la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. 
 
3. Desenvolupament de llocs de treball que d’acord amb aquesta Instrucció 
impliquen contacte habitual amb menors 
 
Els professionals que ocupin, com a personal funcionari o com a personal laboral, un lloc 
de treball que d’acord amb aquesta Instrucció impliqui contacte habitual amb menors han 
d’aportar, en el termini d’un mes, una declaració responsable mitjançant jurament o 
promesa, de no haver estat condemnats per sentència ferma per delictes contra la llibertat i 
indemnitat sexual. 
 
A aquests efectes, el cap de l’Àrea de Persones i Valors del Consell Comarcal facilitarà al 
personal que actualment ocupa llocs de treball que segons aquesta Instrucció tenen 
contacte habitual amb menors el model de declaració jurada o promesa, que s’adjunta com 
a annex amb aquesta Instrucció, per tal que l’emplenin i el puguin retornar signat. Aquesta 
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declaració incorpora l’autorització expressa al Consell Comarcal perquè pugui comprovar, 
en qualsevol moment, la veracitat de l’esmentada declaració. 
 
Les declaracions i certificacions s’incorporaran a l’expedient personal de la persona 
interessada. 
 
4. Requisits per accedir a la condició de personal funcionari fix i personal laboral fix 
del CCVOR 
 
Per tal d’accedir a la condició de personal funcionari fix i de personal laboral fix del Consell 
Comarcal en una categoria professional que d’acord amb el punt 1.2 de la present 
Instrucció impliqui contacte amb menors, s’exigirà, com a requisit de participació, en el 
corresponent procés selectiu, l’acreditació de no haver estat condemnat per sentència 
ferma per algun dels delictes previstos a la LOPJM, mitjançant l’aportació d’una declaració 
de responsable mitjançant jurament o promesa, de no haver estat condemnats per 
sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. Aquesta declaració 
incorpora l’autorització expressa al Consell Comarcal perquè pugui comprovar, en 
qualsevol moment, la veracitat de l’esmentada declaració. 
 
Aquest requisit legal de participació es farà constar expressament a les bases generals que 
regulen els processos selectius i també a les bases específiques de les convocatòries per 
accedir a aquella categoria. 
 
5. Requisits per participar en convocatòries de provisió de llocs de treball que 
impliquin contacte habitual amb menors 
 
Les convocatòries de provisió de llocs de treball que impliquin contacte habitual amb 
menors han d’exigir, com a requisit de participació, l’aportació d’una declaració de 
responsable mitjançant jurament o promesa, de no haver estat condemnats per sentència 
ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. Aquesta declaració incorpora 
l’autorització expressa al Consell Comarcal perquè pugui comprovar, en qualsevol moment, 
la veracitat de l’esmentada declaració. 
 
No es podrà efectuar cap provisió d’un lloc de treball que impliqui contacte habitual amb 
menors sense la prèvia aportació de l’esmentada declaració de responsable i la posterior 
comprovació per part del Consell Comarcal, que sol·licitarà d’ofici la certificació negativa al 
Registre central de delinqüents sexuals. 
 
Aquest requisit legal de participació es farà constar expressament a les bases generals que 
regulen els processos selectius i també a les bases específiques de les convocatòries per 
accedir al lloc de treball concret. 
 
... / ... 
 
8. Actuacions a seguir en cas d’existència de sentències fermes de delictes contra la 
llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans 
 
8.1. En el moment que el Consell Comarcal sigui coneixedor de l’existència de sentències 
fermes sobre delictes contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans 
dictades contra el personal que ocupa llocs de treball que impliquin contacte amb menors, 
s’ha de suspendre preventivament a l’empleat o empleada de l’ocupació del lloc de treball i 
decidir, en funció de la seva vinculació, el procediment a seguir. 
 
En aquest sentit, si la vinculació és funcionarial o estatutària i sens perjudici d’assignar-li 
transitòriament funcions específiques que en cap cas impliquin contacte habitual amb 
menors, es tramitarà el corresponent expedient de remoció del lloc de treball per 
incompliment dels requisits essencials d’ocupació del lloc. En cas de tractar-se d’un 
funcionari interí o estatutari temporal es procedirà a la revocació del seu nomenament per 
les mateixes causes. 
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En cas de tractar-se de personal laboral fix es tramitarà un expedient de mobilitat funcional 
i/o geogràfica  i, en cas d’estar front una relació laboral temporal, es procedirà a la rescissió 
del seu contracte. 
 
8.2. En el moment que el Consell Comarcal sigui coneixedor de l’existència de sentències 
fermes sobre delictes contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans 
dictades contra els professionals que presten serveis a les persones físiques o jurídiques 
que gestionen serveis del Consell Comarcal que impliquen contacte habitual amb menors, 
sempre i quan aquests professionals no siguin apartats immediatament del lloc de treball 
que impliqui contacte habitual amb menors, iniciarà el corresponent expedient de resolució 
del contracte o conveni. 
 
8.3. Finalment, en el moment que el Consell Comarcal tingui coneixement de que alguna 
de les persones adscrites a un projecte subvencionable que comporti l’exercici de 
professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, hagi estat 
condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o 
tràfic d’éssers humans, sempre i quan aquestes persones no siguin apartades 
immediatament del lloc de treball que impliqui contacte habitual amb menors, iniciarà el 
corresponent procediment de revocació de la subvenció. 
 
9. Procediment per a la consulta de l’inexistència d’antecedents per delictes sexuals 
 
El representant legal del Consell Comarcal sol·licitarà accés al servei de consulta 
d’inexistència d’antecedents per delictes sexuals que ofereix el Consorci AOC a través del 
Via Oberta. 
 
Una vegada obtinguda l’autorització, el responsable d’interoperabilitat del Consell Comarcal 
donarà accés als treballadors que es determinen a continuació per realitzar la consulta: 
 

5. En relació amb el personal del Consell Comarcal i amb els participants o les 
participants en processos de selecció: Cap de l’Àrea de Persones i Valors. 

6. En relació amb els contractes: Cap de l’Àrea responsable del contracte. 
7. En relació amb les Subvencions: Cap de l’Àrea gestora de la subvenció. 
8. Voluntariat: Cap de l’àrea a la qual estigui adscrit el servei o activitat de voluntariat. 

 
10. Incompliment de les obligacions derivades d’aquesta Instrucció 
 
L’incompliment de les obligacions establertes a la LOPJM, així com d’aquelles derivades 
d’aquesta Instrucció, comportarà efectes de caràcter disciplinari, d’acord amb la normativa 
establerta en cada cas. 
 
... / ... 

“ 
3. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 

  
1. Epígraf 2 de la proposta d’Instrucció del President 01/2016, de 4 de maig, sobre els 

requisits d’accés i d’exercici dels llocs de treball que impliquen contacte habitual amb 
menors en aplicació de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica 
del menor, estableix que la relació de llocs de treball (RLT) del Consell Comarcal 
identificarà els llocs de treball que, d’acord amb aquesta Instrucció, impliquen 
contacte habitual amb menors, incorporant-hi com a requisit legal d’ocupació el fet 
de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun dels delictes previstos 
a la LOPJM. 
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Així mateix, també estableix que els llocs de treball que d’acord amb aquesta 
instrucció impliquin contacte habitual amb menors i que no figurin a la RLT tindran 
també, com a requisit legal d’ocupació, el fet de no haver estat condemnat per 
sentència ferma per alguns dels delictes previstos a la Llei orgànica 1/1996, de 15 
de gener, de protecció jurídica del menor. 

 
2. L’article 29.1 i 2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix que la relació de 
llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que 
pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i 
correspon tant a funcionaris com al personal eventual i al laboral. Mitjançant les 
relacions de llocs de treball s'assignen les funcions, atribucions i comeses que ha 
de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es determinen, 
en el cas de personal funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la categoria a 
què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball. 

 
3. L’article 32.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

del personal al servei de les entitats locals, estableix que la relació de llocs de 
treball documentada en la forma que s'expressa a l'article 29 d'aquest Reglament 
l'ha d'aprovar el ple de la corporació o l'òrgan corporatiu superior de l'entitat local. 
Igualment, el mateix òrgan ha d'aprovar les modificacions que es produeixin. 

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

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Modificar la relació de llocs de treball indicant expressament quins dels llocs de 

treball impliquen contacte habitual amb menors en aplicació de la Llei orgànica 
1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor tal i com es preveu en 
l’annex d’aquesta proposta. 

 
2. Exposar al públic aquests acords en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona 

en el període de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i 
presentar reclamacions davant el Ple. Es considerarà definitivament aprovat si 
durant aquest període no s’haguessin presentat reclamacions. 
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ANNEX 

 
 

 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PERSONAL FUNCIONARI INTERINS I LABORAL FIXE 
I TEMPORAL (ANNEX IV)                           

COD
I 

NÚME
RO 

D'EFE
CTIUS 

TIPU
S 

FUN
CIO
NAR

I 

NOM  
LLOC 

TREBALL 

ESCAL
A 

SUBES
CALA 

GRUP 
COMP. 

ESPECÍFIC 

SITU
ACI
Ó 

ADM
. 

CODI 
TITULACIÓ 

EXIGIDA 
NIVELL 

CODI 
REQUISI

TS 

CODI 
FUNCI
ONS 
LLOC 

CONTAC
TE 

HABITUA
L AMB 

MENORS 

COMAND
AMENT 

ÀREA 
IDIOME

S 
COMPATIBILI

TAT 
FORMA 

D'ACCÉS 
SISTEMA DE 

PROVISIÓ 

HORARIS 
ESPECIAL

S 

PERFIL 
LINGÜIS

TIC 

0 1 - PRES - - -                               
1 0 - 

 
- - - - - TE1 - - F2 NO SI SEC NO SI CAE - SI Nivell C  

2 1 - INT - - - E30 - TE1 - - F2 NO SI INT NO SI CAE - SI Nivell C 
3 0 - 

 
- - - - - TE1 - - F2 NO SI TRE NO SI CAE - SI Nivell C  

4 1 FC CA-SEC AG TS A1 E21-AC3 SAC TE2 28 R1 F3 NO SI SEC NO SI CO LLD SI Nivell C  
5 1 FC CA-DL AG TS A1 E20-AC3 SAC TE2 26 R1 F6 NO SI DL NO SI CO LLD SI Nivell C  
6 1 FC CA-SSP AG TS A1 E14-AC3 SAC TE2 24 R1 F5 SI SI SSP NO SI CO LLD SI Nivell C  
7 1 FC CA-MAT AE TS A1 E17-AC3 SAC TE2 24 R1 F4 NO SI MAT NO SI CO LLD SI Nivell C  
8 1 FC COR-SEC AG TS A1 E10-AC2 SAC TE2 22 - F10 NO SI SEC NO SI PI C SI Nivell C 
9 1 FC TS-DL AE TS A1 E11 SAC TE3 24 - F17 NO NO SSP NO SI CO C NO Nivell C  

10 1 FC PSG-PSI AE TS A1 E9 COS TE6 20 R3 F16 SI NO PSI NO SI CO C SI Nivell C  
11 1 FC TS-DL AG TS A1 E14 SAC TE2 24 - F17 NO NO DL SI SI CO C NO Nivell C  
12 1 FC CA-PSI AE TG A2 E19-AC3 SAC TE4 25 R2 F7 NO SI PSI NO SI CO LLD SI Nivell C  
13 1 FC COR/CON AG TG A2 E13-AC2 SAC TE7 22 - F11 NO SI PSI NO SI CO LLD SI Nivell C 
14 1 FC CA-PVA AG TS A1 E14-AC3 SAC TE2 24 R1 F34 NO SI PVA NO SI PI LLD SI Nivell C 
15 1 FC TSO-PSI AG TG A2 E7 COS TE4 16 - F18 SI NO PSI NO SI COS C SI Nivell C 
16 1 FC RSA/INT AG A C1 E15-AC10 SAC TE8 18 - F22 NO NO INT NO SI CO C NO Nivell C  
17 1 FC A-TRE AG A C1 E15-AC4 SAC TE8 18 - F32 NO NO TRE NO SI CO C SI Nivell C  
18 1 FC A-MAT AG A C1 E15 SAC TE8 18 - F27 NO NO MAT NO SI CO C NO Nivell C  
19 1 FC A-SSP AG A C1 E22 SAC TE8 20 - F27 SI NO SSP NO SI CO C NO Nivell C  
20 1 FC A-PVA AG A C1 E25-AC7 SAC TE8 18 - F25 NO NO PVA NO SI PI C SI Nivell C  
21 1 FC A-SEC AG A C1 E25-AC7 SAC TE8 18 - F24 NO NO SEC NO SI PI C SI Nivell C  
22 1 FC AU-DL AG AU C2 E4 SAC TE9 14 - F28 NO NO DL NO SI CO C SI Nivell C  
23 1 FC AU-PSI AG AU C2 E27-AC6 SAC TE9 16 - F28 SI NO PSI NO SI PI  C SI Nivell C  
24 0 FC TG-SPP AG TG A2 E23 SAC TE7 24 - F8 SI NO SSP NO SI CO LLD SI Nivell C 
24 0 FC TG-GB AG TG A2 E23 SAC TE7 24 - F15 NO NO PRE NO SI CO LLD SI Nivell C 
25 1 EV GERENT AG TG A2 E24 SAC TE7 26 - F1 NO SI GE NO SI PLE PLE SI Nivell C  
26 1 FI TG-MAT AG TG A2 E12 SAC TE7 18 - F15 NO NO MAT NO SI CO C NO Nivell C  
27 1 FI TG-MAT AG TG A2 E12 SAC TE7 18 - F15 NO NO MAT NO SI CO C NO Nivell C 
28 1 FI TG-MAT AG TG A2 E12 SAC TE7 18 - F15 NO NO MAT NO SI CO C NO Nivell C 
29 1 FI TS-MAT AG TS A1 E5 SAC T2 20 - F20 NO NO MAT NO SI CO C NO Nivell C 
30 1 FI TG-MAT AG TG A2 E12 SAC TE7 18 - F15 NO NO MAT NO SI CO C NO Nivell C 
31 1 FI TG-SSP AG TG A2 E12 SAC TE7 18 - F15 NO NO SSP NO SI CO C NO Nivell C 
32 1 FI TS-MAT AG TS A1 E5 SAC T2 20 - F20 NO NO MAT NO SI CO C NO Nivell C 
33 1 FI TG-MAT AG TG A2 E12 SAC TE7 18 - F15 NO NO MAT NO SI CO C NO Nivell C 
34 1 FI TG-MAT AG TG A2 E12 SAC TE7 18 - F15 NO NO MAT NO SI CO C NO Nivell C 
35 1 FI A-PVA AG A C1 E8 AC TE8 16   F28 NO NO PVA NO SI CO C NO Nivell C 

LF01 1 - PSG-PSI - - A1 E11 - TE6 24 R3 F16 SI NO PSI NO SI CO C SI Nivell C 
LF02 1 - PSG-PSI - - A1 E11 - TE6 24 R3 F16 SI NO PSI NO SI CO C SI Nivell C 
LF03 1 - PSG-PSI - - A1 E11 - TE6 24 R3 F16 SI NO PSI NO SI CO C SI Nivell C 
LF04 1 - TS-SEC - - A1 E9 - TE2 20 - F17 NO NO SEC NO SI CO C SI Nivell C 
LF05 1 - TSO-PSI - - A2 E13 - TE4 20 - F21 SI NO PSI NO SI C C SI Nivell C 
LF06 1 - EDU-PSI - - A2 E12 - TE5 18 - F18 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LF07 1 - TSO-PSI - - A2 E16 - TE4 20 - F18 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LF08 1 - TSO-PSI - - A2 E13 - TE4 20 R3 F16 SI NO PSI NO SI CO C SI Nivell C 
LF09 1 - EDU-PSI - - A2 E13 - TE5 20 R3 F16 SI NO PSI NO SI CO C SI Nivell C 
LF10 1 - EDU-PSI - - A2 E13 - TE5 20 R3 F16 SI NO PSI NO SI CO C SI Nivell C 
LF11 1 - TSO-PSI - - A2 E13 - TE4 20 R3 F16 SI NO PSI NO SI CO C SI Nivell C 
LF12 1 - TSO-PSI - - A2 E12 - TE4 18 - F18 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LF13 1 - TSO-PSI - - A2 E12 - TE4 18 - F18 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
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LF14 - - TSO-PSI - - A2 E7   TE6 16 - F19 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LF15 1 - TG-GP - - A2 E23 - TE7 24 - F8 NO NO SSP NO SI CO C SI Nivell C 
LF16 1 - TSO-PSI - - A2 E12 - TE4 18 - F18 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LF15 1 - TG-SPP - - A2 E23 - TE7 24 - F15 SI NO SSP NO SI CO C NO Nivell C 
LF17 1 - TG-SPP - - A2 E12 - TE7 18 - F15 SI NO SSP NO SI CO C NO Nivell C 
LF18 1 - TG-SEC - - A2 E7 - TE7 16 - F15 NO NO SEC NO SI CO C NO Nivell C 
LF19 1 - TG-DL - - A2 E18 - TE7 18 - F15 NO NO DL NO SI CO C NO Nivell C 
LF20 1 - TG-SEC - - A2 E18 - TE7 20 - F20 NO NO SEC NO SI CO C NO Nivell C 
LF21 1 - TG-SEC - - A2 E18 - TE7 20 - F15 NO NO SEC NO SI CO C SI Nivell C 
LF22 0 

 
TS-SEC - - A1 E32 

 
TE2 20 - F17 NO NO SEC NO SI CO C NO Nivell C 

LF23 0   TS-SEC - - A1 E32   TE2 20 - F17 NO NO SEC NO SI CO C NO Nivell C 
LF24 0 - A-SSP - - C1 E8 - TE8 16 - F27 SI NO INT NO SI CO C NO Nivell C 
LF25 1 - A-PSI - - C1 E8 - TE8 16 - F27 NO NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LF26 1 - A-PSI - - C1 E8 - TE8 16 - F27 NO NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LF27 1 - A-DL - - C1 E8 - TE8 16 - F27 NO NO DL SI SI CO C SI Nivell C 
LF28 1 - AU-SEC - - C2 E28-AC6 - TE9 16 - F28 NO NO SEC NO SI CO C NO Nivell C 
LF29 1 - AP-PVA - - AP E1 - TE11 12 R4 F26 NO NO PVA NO SI CO - RPD C NO Nivell B 
LF30 0 - NET-MAT - - AP E5 - TE11 12 - F30 NO NO MAT NO SI CO C SI Nivell B 
LF31 1 - AP-PAV - - AP E3 - TE11 14 R4 F29 NO NO PVA NO SI CO - RPD C SI Nivell C 

LF32 1 - 
COR-
EAIA - - A1 E11-AC2 - TE10 24 R3 F14 SI SI PSI NO SI CO C SI Nivell C 

LF33 1 - RSA-PSI - - C1 E8-AC12 - TE8 16 - F23 NO NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LT01 1 - PED-PSI - - A1 E9 - TE10 20 R3 F16 SI NO PSI NO SI CO C SI Nivell C 
LT02 1 - EDU-PSI - - A2 E12 - TE5 18 R3 F16 SI NO PSI NO SI CO C SI Nivell C 
LT03 1 - TSO-PSI - - A2 E12 - TE4 18 R3 F16 SI NO PSI NO SI CO C SI Nivell C 

LT04 1 - TSO-PSI - - A2 
E12-(AC2 

35%) - TE4 18 - F18 SI SI PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LT05 1 - TSO-PSI - - A2 E7 - TE4 16 - F18 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LT06 1 - EDU-PSI - - A2 E13 - TE5 20 - F18 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LT07 1 - EDU-PSI - - A2 E12 - TE5 18 - F18 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LT08 1 - EDU-PSI - - A2 E12 - TE5 18 - F18 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LT09 1 - EDU-PSI - - A2 E7 - TE5 16 - F18 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LT10 1 - TG-SPP - - A2 E13 - TE7 20 - F20 NO NO SSP NO SI CO C NO Nivell C 
LT11 1 - TG-DL - - A2 E12 - TE7 18 - F15 SI NO DL NO SI CO C NO Nivell C 
LT12 1 - COR/EQU - - A2 E13-AC2 - TE7 22 - F13 SI SI PSI NO SI CO LLD NO Nivell C 
LT13 1 - TG-DL - - A2 E7 - TE7 16 - F15 NO NO DL SI SI CO C SI Nivell C 
LT14 1 - ATI-SEC - - C2 E6 - TE9 16 - F33 NO NO SEC NO SI CO C NO Nivell C 
LT15 1 - TG-DL - - A2 E7 - T7 16 - F15 NO NO DL NO SI CO C NO Nivell C 
LT16 1 - EDU-PSI - - A2 E7 - TE5 16 - F18 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LT17 1 - TSO-PSI - - A2 E7   TE6 16 - F19 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LT18 1 - TSO-PSI 

  
A2 E7 

 
TE4 16 - F18 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 

LT19 1 - EDU-PSI - - A2 E12 - TE5 18 - F18 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LT20 1 - TS-MAT - - A1 E5 SAC TE12 20 - F20 NO NO MAT NO SI CO C NO Nivell C 
LT21 1 - EDU-PSI - - A2 E12 - TE5 16 - F18 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LT22 1 - TG-DL - - A2 E7 - T7 16 - F15 SI NO DL NO SI CO C NO Nivell C 
LT23 1 - TG-SPP - - A2 E7 - T7 16 - F15 SI NO SSP NO SI CO C NO Nivell C 
LT24 1 - TSO-PSI - - A2 E7 

 
TE4 16 - F18 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 

LT25 1 - TSO-PSI - - A2 E7   TE6 16 - F19 SI NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LT26 1 - A-PSI -   C1 E8 - TE8 16 - F27 NO NO PSI NO SI CO C NO Nivell C 
LF34 0 - A- - 

 
C1 E8 - TE8 16 - F27 NO NO GE NO SI CO C NO Nivell C 

 

 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres assistents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
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14. Dictamen d’aprovació de l’expedient 13 de modificació de crèdits del 

Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2016, en la seva 
modalitat de transferències de crèdits. 

 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, d’11 de maig 
de 2016, que és el que segueix: 
 
 
"RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de març de 2016, per Decret de Gerència 283/2016 s’aprova la liquidació del 

pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’exercici 2015 que conté 
la liquidació del pressupost corrent, la liquidació dels romanents incorporats 
d’exercicis anteriors i la liquidació dels pressupostos tancats. 
 

2. El 4 de maig de 2016, l’interventor general ha emès un informe favorable a la 
modificació de crèdit proposada, on es fa constar la legislació aplicable i la 
competència per a l’aprovació d’aquest expedient. 
 

3. El 3 de maig de 2016, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent ha emès l’informe 
següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 18 de novembre de 2015, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el 
pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2016. 

 
2. Per poder fer front a les peticions que fins a la data d’avui ens han fet diverses entitats 

de la Comarca es necessari procedir a la modificació del pressupost per tal donar d’alta 
les partides per a les subvencions nominatives així com donar d’alta la quota com a 
aportació anual 
 
Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, NIF Q080768C. 
El 9 Nou Premsa d’Osona, NIF A08447369. 
Gent i Terra, SL, NIF B65519712. 
Vallès Oriental Televisió, S.L.U, NIF B65169179. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. L’article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de 

l’empleat públic, estableix que és personal laboral el que en virtut de contracte de 
treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal 
previstes en la legislació laboral, presta serveis retribuïts per les administracions 
públiques. En funció de la durada del contracte aquests podrà ser fixa, per temps 
indefinit o temporal. 
 

2. L’article 16.1 del Reglament de personal al servei de les entitats locals aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que és personal laboral el que, en virtut de 
contracte de naturalesa laboral, que haurà de formalitzar-se per escrit, ocupa llocs de 
treball classificats com a tals en les entitats locals. 

 
3. L’article 125.2 de la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 

vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, 
de 31 d'octubre. 
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4. Els articles 55.f) i 94 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat 
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i l’article 291 del Text Refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en 
relació amb la contractació del personal laboral temporal en cas de màxima urgència.  

 
5. L’article 15 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors aprovat pel Reial 

decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, la Llei 12/2001 de 9 de juliol (BOE del 10 de 
juliol) i l’article 3 del Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre (BOE de 8 de gener) 
de desenvolupament de l’article 15 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels 
treballadors. 
 

6. Els articles 26 i 27 de les bases d’execució del pressupost general d’ingressos i 
despeses de 2016, aprovat pel Ple de 18 de novembre de 2015. 

 
7. El Decret de la Presidència de 26/2, de 15 de maig, de delegació d’atribucions a la 

Gerència, publicat en el BOP núm. 135, de 6 de juny de 2002. 
 

8. L’article 181 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
9. Els articles 43, 44, 45 i 46 del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril, de desenvolupament 

el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, que regula les hisendes 
locals. 

 
10. L’article 19 transferències de crèdit de les bases del pressupost de l’any 2016 aprovat 

pel Ple de 18 de desembre de 2015. 
 
Per això, 

 
PROPOSO 
 
1. Modificar el pressupost de l’any 2016 mitjançant l’expedient número 13 del pressupost 

per transferències de crèdits per un import total de set mil cinc-cents euros (7.500,00 €) 
finançat amb les baixes i altes entre aplicacions pressupostàries: 

 
Baixes per transferència 
920.00.226.99.01 Comunicacions  ........................................................................ -3.500,00 € 
920.00.226.99.02 Comunicacions  ........................................................................ -4.000,00 € 
 
Altes per transferència 
432.00.470.00 Aportació Consorci Promoció Enoturística Territori DO Alella  ...... 2.000,00 € 
326.03.480.00 Edició i distribució del suplement El 9 Nou + Petit ......................... 3.000,00 € 
920.00 480.34 Divulgació del patrimoni i apel·lació al seu ús cultural ................... 1.500,00 € 
326.04.480.00 Distribució instituts publicació Vallesos .......................................... 1.000,00 € 

  
2. Donar compte i ordenar al Servei de Comptabilitat del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, i a la Intervenció per dur a terme de manera immediata la comptabilització i 
execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-
administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.” 

 
4. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 41 i ss del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals –actualment, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
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locals, aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2005- relatiu a 
les transferències de crèdits. 

 
2. L’article 19 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses 

de 2016, aprovades en sessió plenària de 18 de novembre de 2015, relatiu a la 
tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’expedient de transferències de crèdits número 13, per import de set mil 

cinc-cents euros (7.500,00 EUR), que cal finançar amb les baixes i les altes entre 
aplicacions pressupostàries del pressupost general d’ingressos i despeses de 2016 
següent: 
 
Baixes per transferència 
920.00.226.99.01 Comunicacions  ........................................................................ -3.500,00 € 
920.00.226.99.02 Comunicacions  ........................................................................ -4.000,00 € 
 
Altes per transferència 
432.00.470.00 Aportació Consorci Promoció Enoturística Territori DO Alella  ...... 2.000,00 € 
326.03.480.00 Edició i distribució del suplement El 9 Nou + Petit ......................... 3.000,00 € 
920.00 480.34 Divulgació del patrimoni i apel·lació al seu ús cultural ................... 1.500,00 € 
326.04.480.00 Distribució instituts publicació Vallesos .......................................... 1.000,00 € 

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició, per resoldre-les. 
 

3. Donar compte i ordenar al Servei de Comptabilitat del Consell Comarcal i a la 
Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i execució de les diverses 
operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratius d’aquestes 
específiques modificacions al Pressupost” 

 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
15. Dictamen d’acollir-nos en el Pla per a “Operacions de tresoreria per a 

Consells Comarcals 2016” convocat per la Diputació de Barcelona. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, d’11 de maig 
de 2016, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
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1. El 2 de maig de 2016, el senyor Josep Barberà i Boix, ha emès l’informe en què 
s’analitza, especialment, la capacitat de l’entitat local per fer-ne front, en el temps i 
les obligacions que se’n deriven, que és el que segueix: 

 
“Identificació 
 
1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: President/Ple. 
2. Caràcter: Preceptiu 
3. Títol: Concertació d’una operació de tresoreria per import de 1.000.000 EUR amb l’entitat 

Excma. Diputació de Barcelona.  CIF: P-0800000-B.  Pla “Operacions de Tresoreria per 
a Consells Comarcal 2016”. 

4. Data d’entrada a l’Àrea d’Intervenció per la seva fiscalització: 02.05.2016. 
 
Antecedents 
 
1. Per memòria de la Gerència/Presidència s’ha incoat l’expedient per concertar  una operació 

de l’entitat Excma. Diputació de Barcelona  per import de 1.000.000 EUR.  
 
2. Examinada la documentació que consta a l’expedient es constata l’existència de l’informe 

emès per del Tresoreria del Consell informant-se que la proposta més avantatjosa pels 
interessos del Consell correspon a l’entitat abans esmentada.  

 
Fonaments de dret 
 
1. La legislació aplicable per la concertació de les operacions de crèdit està recollida en el 

Capítol VII (fonamentalment en els articles 48 a 55) 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 als 
articles 321.1.f), 22.2.m) i 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i pel 
RDL 8/2010, de 20 de maig, per el que s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció 
del dèficit públic en incidència a les corporacions locals.  

 
2. Segons s’estableix a l’article 51 del RDL 2/2004, per atendre necessitats transitòries de 

tresoreria, les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a curt termini, que no 
excedeixi d'un any, sempre que en el seu conjunt no superin el 30 per cent dels seus 
ingressos liquidats per operacions corrents en l'exercici anterior, llevat que l'operació hagi 
de realitzar-se en el primer semestre del any sense que s'hagi produït la liquidació del 
pressupost d'aquest exercici, en el cas es prendrà en consideració la liquidació de l'exercici 
anterior a aquest últim.  

 
3. Que el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar en data 26 de novembre de 

2014 el Pressupost General per a l’exercici de 2015. Publicació de l’anunci definitiu al 
BOPR de Barcelona de data 31 de desembre de 2014. 

 
4. L’operació de crèdit a curt termini s’ha de contractar en forma de crèdit o préstec amb 

entitats financeres (apartats a i b de l’article 51 del Reial decret legislatiu 2/2004) llevat de 
les emissions de deute per termini no superior a un any (apartat c de l’article 51 del Reial 
decret legislatiu 2/2004).  

 
5. Que les condicions financeres de l’operació proposada son les següent:  
 

- Import màxim: 1.000.000 EUR.  
- Tipus d’interès: 0% 
- Termini de vigència: Un any a partir de la seva formalització.  
- El sistema d’amortització serà constant, per mitjà de quotes iguals de liquidació 

semestral. 
- Amortització: Per al càlcul de les dates d’amortització es prendrà com a referència 

la data de pagament del crèdit realitzat per la Diputació de Barcelona. El Consell 
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Comarcal del Vallès Oriental té l’obligació d’efectuar aquest ingrés sense esperar la 
notificació de la Diputació de Barcelona. 

- Finalitat: Cobrir dèficits transitoris de tresoreria    
- Comissió d’obertura: Exempt 
- Comissió d’estudi: Exempt 
- Resta de comissions: Exempt 
- Garanties:  En el 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.  

 
6. D’acord amb la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, cal indicar, el volum total del “Capital Viu” de les operacions de crèdit a llarg i curt 
termini formalitzades i/o avalades en data d’avui ascendeixen a l’import total de 
3.000.000,00€ (inclosa la nova operació de tresoreria) segons el detall següent:  

 
Nova operació Data acord Venciment Import Capital Viu pendent 

Operació de Tresoreria: Diputació de Barcelona 18/05/2016 18/05/2017 1.000.000           1.000.000                   

Subtotal...………… 1.000.000           1.000.000                   

Imports formalitzats anteriorment Data acord Venciment Import

Operació de Tresoreria: Diputació de Barcelona 25,11,2015 25,11,2016 1.000.000           1.000.000                   

Operació de Tresoreria: La Caixa 02.12.2015 02.12.2016 1.000.000           1.000.000                   

Subtotal...………… 2.000.000           2.000.000                   

Total…………… 3.000.000           3.000.000                   

Ingressos corrents liquidats a l'any 2015 (Cap. I a V) 14.899.533                 

Límit del 15% (art. 52.2.fine TRLRHL) 2.234.930                   

Ràtio Capital Viu actual (ICL any 2014/Deute viu) 20,14%

Ingressos ordinaris corrents. Pressupost 2016 (Cap. I a V) 14.129.523                 

Límit del 10% dels recursos ordinàris (màxim 6.000.000€) DA 2a Llei 30/2007 1.412.952                    
 
Import que representa el 20,14% dels ingressos corrents reconeguts de l’exercici de 2014, 
consegüentment, no supera el límit del 30% previst a l’article 51 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. 

 
Per la seva part, l’article 52.2.(fine) del RD 2/2004, TRLRHL, estableix que la concertació 
de les operacions de crèdit a curt termini correspon  als presidents de les corporacions 
locals quan l’import acumulat de les operacions vives d’aquesta naturalesa (curt termini) 
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 
plenari del Consell Comarcal (en el present expedient la ràtio és del 20,14%) per tant, la 
competència és del Plenari del Consell Comarcal. 

 
7. Tanmateix, d’acord amb la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre , pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic,  on s’estableixen les normes específiques de contractació a les entitats 
locals, indica que correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals les 
competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, de 
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius 
especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els 
de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.  
 

Ingressos corrents liquidats a l'any 2015 (Cap. I a V) 14.899.533                 

Límit del 15% (art. 52.2.fine TRLRHL) 2.234.930                   

Ràtio Capital Viu actual (ICL any 2014/Deute viu) 20,14%

Ingressos ordinaris corrents. Pressupost 2016 (Cap. I a V) 14.129.523                 

Límit del 10% dels recursos ordinàris (màxim 6.000.000€) DA 2a Llei 30/2007 1.412.952                    
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8. Donada la condició d’operació extrapressupostària de l’operació a curt termini i/o aval  

(regles 244 IC i 157 ICS) i d’acord amb l’article 52.1 del RD 2/2004, de 5 de març, i en 
relació amb la lletra L) de l’apartat primer de l’article  4r Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre , pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes del TRLCSP en quant a la preparació i 
adjudicació. La concertació amb una o altra entitat és facultat discrecional de l’òrgan 
competent, que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el respecte 
als principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i economia de 
mitjans.  

 
9. D’acord amb la Nota informativa sobre les darreres especificacions aplicables en els 

procediments en matèria de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2016 de 
data 21 de gener de 2016  de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor del Departament d’Economia i Coneixement, s’informa que, es poden concertar 
operacions de crèdit de termini no superior a 1 any, encara que no coincideixi amb l’any 
natural, per atendre necessitats transitòries de tresoreria, en els termes previstos a l’article 
51 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a l’article 5 de l’Ordre 
ECF/138/2007 d’acord amb la Disposició addicional 73.2 de la Llei 17/2012, de 27 de 
desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013. La ràtio legal de 
tresoreria no pot superar el 30% dels ingressos corrents liquidats 

 
10. El Consell Comarcal del Vallès Oriental capacitat per afrontar, en el temps, les obligacions 

que es derivin de l’operació de crèdit a curt termini durant l’exercici de 2016. 
 
11. Tanmateix, el Consell Comarcal haurà de consignar en els seus pressupostos respectius 

de l’any 2016 el crèdit adequat i necessari per fer front a les despeses originades de 
conformitat amb el que disposa l’article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
CONCLUSIÓ 
 
ES FISCALITZA, DE CONFORMITAT, la proposta de concertació d’una operació de tresoreria 
per import de 1.000.000,00 EUR amb l’entitat bancària Excma. Diputació de Barcelona, pel 
finançament de dèficits transitoris de tresoreria en els terminis i condicions exposats en l’oferta 
i, en relació al present informe a l’empara de la normativa reguladora, abans esmentada.  
 
Per la qual cosa s'informa als efectes oportuns, sense perjudici de criteri millor fonamentat en 
dret.” 
 
2. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 4 del Pla per “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2016”, 

consistent en l’atorgament de crèdits a curt termini per als Consells Comarcals de 
l’àmbit territorial de Barcelona, aprovat en sessió plenària de 28 d’abril de 2016, 
estableix que les sol·licituds de crèdit es realitzaran, entre el 2 de maig de 2016 i el 
31 de maig de 2016, mitjançant instància, on es justificarà les circumstàncies que 
la motiven; signada per la presidència del Consell Comarcal o representant 
competent, anirà adreçada a la Presidència de la Diputació de Barcelona i es 
podrà presentar a qualsevol de les oficines del Registre General de la Diputació. 
 

2. 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 
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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. 

 
3. 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%. 
 

4. L’article 52.2 del TRLHL, estableix la competència del Ple, una vegada superats 
els límits establerts per a la concertació de l’operació de tresoreria. 

 
5. 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. 
 

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

 
 
Per això, 
 

PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Sol·licitar, en el Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2016” de 

la Diputació de Barcelona, un crèdit d’import de 1.000.000 euros. La sol·licitud ve 
motivada per les circumstàncies extraordinàries següents:  

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

ineludibles. 
 

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

 
2. Declarar complir en 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.” 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
16. Dictamen d’aprovació d'un pla econòmic i financer per al període 2016-2017. 
 



  119 

Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, d’11 de maig 
de 2016, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de març de 2016, per Decret de Gerència 283/2016 s’aprova la liquidació del 

pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’exercici 2015 que conté 
la liquidació del pressupost corrent, la liquidació dels romanents incorporats 
d’exercicis anteriors i la liquidació dels pressupostos tancats. 

 
2. Havent realitzat la introducció de les dades de la Liquidació de l’any 2015 en la 

WEB del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el proppassat 27 d’abril, 
es va constar la manca de compliment de la regla de la despesa per un import de -
351.252,90€. Acomplint-se amb la regla de l’estabilitat pressupostaria o capacitat 
de finançament per import de 378.954,39€ i amb la Regla o Rati de l’endeutament 
del 6,71%. 

 
3. Vist l’informe que consta a l’expedient de la Intervenció General relatiu a 

l’aprovació d’un pla econòmic i financer 2016/2017 motivat per l’incompliment del 
control de la regla de la despesa de la LOEPSF en la liquidació del pressupost 
2015 del CCVOR amb motiu de la incorporació de Romanents de Tresoreria de 
Lliure Disposició de la liquidació de l’any 2014 al pressupost de l’any 2015; 
formular d’acord amb el contingut establert a l’article 21.2 de la LOEPSF, l’article 
9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012 modificat per l’Ordre HAP/2082/2014 i l’article 116 
bis de la LRSAL. 

 
4. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El 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 
pressupostaria, en la seva aplicació a les EELL. 
 

2. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
Financera (LOEPSF).  
 

3. L’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. 
 

4. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

5. L’Ordre EFC 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera de les Entitats Locals (CCAA Catalunya), que incorpora les modificacions 
introduïdes en els annexos de l’Ordre per la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de 
desembre. 
 

6. La nota informativa sobre la tramitació dels plans econòmics i financers aprovats 
pels ens locals en el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
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Catalunya, emesa per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor, amb data 11 de novembre de 2014.  
 

7. La nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a 
l’exercici de 2016 emesa per la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor, amb data  21 de gener de 2016. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovació del Pla econòmic i financer del Consell Comarcal del Vallès Oriental, als 

efectes del compliment de l’objectiu de la regla de la despesa en l’exercici en curs 
(2016) i el següent (2017), d’acord amb l’article 23 de la LOEPSF, que s’adjunta en 
document annex i que presenta com a única mesura de correcció l’aprovació de la 
liquidació del pressupost de la corporació per a l’exercici 2015 següent: 
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Número d'expedient

Dades de l'entitat

Codi 

Nom

Tipus de tràmit

Documentació aportada

Model PR-1.2 Previsions d'ingressos i despeses (dades consolidades)

Memòria del/de la president/a de l'ens relativa a les hipòtesis utilitzades en l'elaboració de les previsions

Altres:

Ens dependents que s'integren en les dades consolidades

No s'integra cap ens dependent

S'integren els ens dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat següents:

Codi Nom

Signatura del/de la president/a Signatura del/de la titular de la intervenció

Localitat Data

Sr. Director General de Política Financera i Assegurances

18/05/2016Granollers

David Ricart i Miró Josep Barberà i Boix

Formulari 9. Previsions d'ingressos i despeses consolidades del grup integrat per

l'ens local i els ens dependents subjectes a tutela financera (Ordre del Departament d'Economia i

Finances sobre procediments en matèria de tutela f inancera dels ens locals)

Model PR-0. Dades generals

8104190004

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
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Data d'aprovació Òrgan

Gerent

Liquidació

Exercici Exercici Exercici

Estat d'ingressos 2015 2016 2017

1

2

3 350.504 317.500 342.000

4 14.545.949 14.200.000 14.200.000

5 3.080 3.500 4.000

6

7 14.899.533 14.521.000 14.546.000

8

9 1.915.721 1.600.000 1.500.000

10 15.500 15.500 15.500

11 0

Estat de despeses

12 3.885.335 4.000.000 4.100.000

13 4.845.588 4.586.000 4.616.000

14 39.525 35.000 30.000

15 5.699.186 5.700.000 5.600.000

16 14.469.634 14.321.000 14.346.000

17 50.943 400.000 300.000

18 1.915.721 1.400.000 1.400.000

19 15.500 15.500 15.500

20

Superàvit / dèficit no financer

21 Superàvit (+) / dèficit (-) no f inancer (6 + 7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18) 378.955 0 0

Estat del romanent de tresoreria

22 1.036.739

Deute viu

23

24 2.000.000 2.000.000 2.000.000

25

26

Capacitat / necessitat de finançament

27

28

29 0 0 0

Estalvi corrent i resultat pressupostari

30 429.899 200.000 200.000

31 0 0 0

32 429.899 200.000 200.000

33 50.943 200.000 200.000

34 378.955 0 0

35 264.075

36

37 330.847

38

39 839.194

40

41 134.683 0 0

Ràtios financeres

42 1,32% 1,38% 1,37%

43

44

45 7,37% 0,00% 0,00%

46 13,42% 13,77% 13,75%

Regla de la despesa. En cas d'incompliment, cal indicar:

47 2.015

48 351.252

 

Observacions

 Capítol 9

 Deute viu avalat a llarg termini

 Deute viu avalat a curt termini

 Capítol 2

 Capítol 8

 Capítol 4

 Deute viu a curt termini

 Capítol 1

 Capítol 3

 Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15)

 Capítol 9

 Romanent de tresoreria per a despeses generals 

Capacitat (+) / necessitat (-) de f inançament (27 - 28)

 Deute viu a llarg termini

 Capítol 6

Model PR-1.2 Previsions d’ingressos i despeses (Dades consolidades del grup integrat per l'ens local i els ens dependents subjectes 

a tutela f inancera)

 Capítol 3

 Capítol 4

 Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)

 Ingressos corrents afectats a op.de capital (art.35, conceptes 396 i 397 i altres)

 Capítol 5

Previsions

Crèdits gastats f inançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital)

Desviacions de f inançament negatives de l'exercici (operacions corrents) 

Desviacions de f inançament positives de l'exercici (operacions corrents) 

Adquisicions netes d'actius f inancers

Passius nets contrets

Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 –6 –8 –9 –10 –11)

Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini (20)

Estalvi corrent després d’amortitzacions (30 – 31)

Desviacions de f inançament negatives de l'exercici (operacions de capital) 

Estalvi corrent (7 – 16)

Desviacions de f inançament positives de l'exercici (operacions de capital) 

16/03/2016

 Capítol 6

 Capítol 7

 Capítol 1

 Capítol 8

Resultat pressupostari (32 – 33)

 Capítol 2

 Capítol 7

Crèdits gastats f inançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)

Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%) 

Import de l'incompliment

Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40)

Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) / (23+25)] (%)

Exercici de l'incompliment

Volum de deute sobre ingressos corrents ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%)

Romanent de tresoreria [22 / (7 – 39)] (%)

Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39/ (7 - 39)] (%)
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Data d'aprovació Òrgan

Gerent

Corrent Tancats Total Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Corrent Tancats Total Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Corrent Tancats Total

1 5.291.869 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300

2 9.474.168 12.146.644 21.620.812 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 16.136.500 10.454.000 26.590.500 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 16.061.500 10.454.000 26.515.500

3 0 0 0

4 0 0 0

5 319.872 62.801 382.673 26.458 26.458 26.458 26.458 26.458 26.458 26.458 26.458 26.458 26.458 26.458 26.458 317.500 50.000 367.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 342.000 50.000 392.000

6 9.141.016 9.576.026 18.717.042 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 14.200.000 8.000.000 22.200.000 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 1.183.333 14.200.000 8.000.000 22.200.000

7 3.080 3.080 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 3.500 0 3.500 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 4.000 0 4.000

8 0 0 0 0 0 0

9 2.501.506 2.501.506 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333 1.600.000 2.400.000 4.000.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 1.500.000 2.400.000 3.900.000

10 10.200 6.311 16.511 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 15.500 4.000 19.500 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 15.500 4.000 19.500

11 0 0 0 0

12

13

14 7.833.108 10.334.274 18.167.381 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 1.344.708 16.136.500 9.892.000 26.028.500 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 1.338.458 16.061.500 9.892.000 25.953.500

15 3.798.801 78.734 3.877.535 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 4.000.000 50.000 4.050.000 341.667 341.667 341.667 341.667 341.667 341.667 341.667 341.667 341.667 341.667 341.667 341.667 4.100.000 50.000 4.150.000

16 3.655.033 1.110.065 4.765.098 382.167 382.167 382.167 382.167 382.167 382.167 382.167 382.167 382.167 382.167 382.167 382.167 4.586.000 800.000 5.386.000 384.667 384.667 384.667 384.667 384.667 384.667 384.667 384.667 384.667 384.667 384.667 384.667 4.616.000 800.000 5.416.000

17 39.525 39.525 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 35.000 2.000 37.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.000 2.000 32.000

18 286.852 6.266.999 6.553.851 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 5.700.000 6.000.000 11.700.000 466.667 466.667 466.667 466.667 466.667 466.667 466.667 466.667 466.667 466.667 466.667 466.667 5.600.000 6.000.000 11.600.000

19 37.397 40.986 78.382 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 400.000 40.000 440.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000 40.000 340.000

20 2.837.490 2.837.490 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 1.400.000 3.000.000 4.400.000 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667 1.400.000 3.000.000 4.400.000

21 15.500 15.500 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 15.500 0 15.500 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 15.500 0 15.500

22 0 0 0 0

23

24

25 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 9.307.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 8.745.300 9.307.300

Darreres dades publicades sobre el període mitjà de pagament a proveïdors

26 2016

27

28 12,69

29 -8,27

30 7,73

 

Observacions

Model PT.1 Pla de tresoreria (Dades consolidades del grup integrat per l'ens local i els ens dependents subjectes a tutela f inancera)

16/03/2016

Cobraments pressupostaris

 Capítol 1

Fons líquids a l'inici del període

 Capítol 4

Exercici

Fons líquids al f inal del període

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

Ràtio d'operacions pagades

Ràtio d'operacions pendents de pagament

Període

Període mitjà de pagament

Recaptació / Pagaments a 31/12/2016 2017 2017 2017

 Capítol 9

Pagaments no pressupostaris

 Capítol 7

 Capítol 8

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

 Capítol 6

 Capítol 5

 Capítol 3

 Capítol 4

 Capítol 8

Recaptació / Pagaments a 31/12/20172016 2016 2016 2016 2017

Pagaments pressupostaris

 Capítol 1

 Capítol 3

 Capítol 7

Cobraments no pressupostaris

Recaptació / Pagaments a 31/12/2015

 Capítol 2

 Capítol 9

 Capítol 2

 Capítol 6
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2. Trametre l’esmentat Pla econòmic i financer, un cop aprovat, a efectes de 

comunicació a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de 
la Generalitat de Catalunya, en tant que òrgan de tutela financera dels ens locals, 
així com també remetre´l al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en 
el termini de 5 dies naturals des de la seva aprovació, de conformitat amb l’article 
9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012.” 

 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
  
 
El president proposa, d’acord amb la Junta de Portaveus, que els punts del 17 al 22 de 
l’Ordre del dia es votin conjuntament, i el Ple assenteix unànimement la proposta. 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 
17. Dictamen de modificació del contingut i la signatura del conveni per a la 

gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament 
d’Aiguafreda. 

 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, d’11 
de maig de 2016, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d’abril de 2016, la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, la senyora 

Montserrat Rossinés i Bayó, ha emès l’informe següent:  
 
“ 
1. Els ajuntaments i els consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal 

d'estendre de manera progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de 
responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació 
tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent. 
 

2. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat i 
coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el 
benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de promoure els 
mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, 
especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 
 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants. 

 
3. El 21 de desembre de 2015 es va signar l’Acord marc entre el Departament de Benestar 

Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya que recull els criteris generals per al nou Contracte -  Programa per 
al període 2016-2019. Aquest Acord Marc entre d’altres: 

 
...../Hi ha però, reptes que fins ara no s’han arribat a assolir plenament, com pot ser 
el ple desplegament dels Equips Bàsics de Serveis Socials (en endavant EBAS) i 
dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (en endavant EAIA) o  un avenç 
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significatiu del sistema d’avaluació dels serveis. Cal continuar treballant plegats per 
aconseguir aquestes fites i d’altres que es puguin acordar en endavant. 
Les dificultats socioeconòmiques dels últims anys han provocat un   creixement de 
demanda de serveis socials i polítiques de benestar que ha resultat difícil atendre 
amb les disponibilitats d’anys anteriors.  
Ha calgut créixer en serveis i recursos, precisament en moments que les 
administracions públiques estaven obligades a moure’s en escenaris de contenció de 
la despesa. Ha calgut, doncs, marcar noves prioritats respecte el que s’havia acordat 
per al període quadriennal. Prioritats orientades totes elles a cobrir les necessitats 
bàsiques de les persones i de les famílies que es trobaven en situacions de major 
vulnerabilitat. Això ha suposat un esforç compartit però molt especialment, dels i les 
professionals dels EBAS que cada dia atenen des de la immediatesa, aquestes 
persones. És precisament per aquesta situació de dificultat socioeconòmica, que s’ha 
requerit cada vegada més la seva actuació no només per atendre un major volum de 
persones sinó també per una intervenció més integral.  
És per tot això que cal prioritzar les accions del CP 2016-2019 que incideixen 
directament en els professionals dels EBAS els quals actuen de porta d’entrada al 
sistema de serveis social. 
Les tres institucions signatàries del present Acord volen deixar constància expressa 
del reconeixement envers cadascun i cadascuna d’aquests/es professionals..../ 

 
El Contracte – Programa 2016-2019  no s’ha signat, inicialment, es preveu la signatura el 
mes de maig de 2016 

 
4. El mòdul establert al protocol addicional de 2015 del Contracte Programa entre el 

Departament de Benestar Social i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de 
Serveis socials  és de 34.141.74 €,  22.535,55 € el 66% d’aportació del Departament de 
Benestar Social i Família. 
  

5. El 9 d’abril de 2015 el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’ajuntament d’Aiguafreda 
varen formalitzar un conveni que té per objecte establir la relació, la participació, les 
obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdues institucions en la gestió de l’equip 
dels serveis socials bàsics que exerceix les seves funcions en el municipi d’Aiguafreda i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social. 

 
6. En el pacte segon punt 2 del conveni s’establia la dedicació de cada un dels professionals 

que configuren l’equip dels serveis socials bàsics, pel municipi d’Aiguafreda: 
 

Perfil professional Hores de dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació amb una 
jornada de 37,5 hores 

Treballador/a social 18,75 50% 

Educador/a social 18,75 50% 

 
7. En el pacte quart punt 1 s’estableix l’import estimatiu que ha de pagar l’ajuntament al 

Consell Comarcal, en relació a l’any 2015: 
 

Perfil 
professional 

% 
dedicació 

Estimació del 
cost del/s 

professional/s 

 % 
Finançament 

de la 
Generalitat  

Import 
estimat de 

finançament 
de la 

Generalitat 

Import 
estimat per 

professional 

Import total 
estimat   del/s 

professional/s a 
pagar per 

l'AJUNTAMENT 

       Treballador/a 
social 

50% 13.909,39 €           0,50 7.921,52 € 5.987,87 € 

13.560, 04 € 
Educador/a 
social 

50% 13.909,39 €           0,40 6.337,22 € 7.572,17 € 

 
8. El 25 d’abril de 2016, amb registre d’entrada 2016/2028, l’Ajuntament d’Aiguafreda, per 

mitjà d’una notificació del secretari, senyor  Antonio José Hierro Medina, conforme s’ha 
dictat un Decret de l’alcalde on sol·licita mantenir la col·laboració i la cooperació  amb 
l’Ajuntament en la prestació del servei bàsic d’atenció social, i demana augmentar la 
jornada de l’educador/a social fins a al 85% de la jornada, amb l’objectiu d’acomplir les 
funcions següents: 
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1. Informació, orientació i assessorament 
2. Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió 
3. Aplicació del tractament de suport a persones,  famílies o grups 
4. Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
5. Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 

via reglamentària. 
6. Tramitació i seguiment de programes i programes que requereixin la seva 

intervenció 
7. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 

especialitzada 
8. Treball social comunitari 

 
9. El resum de diferències de costos anuals pel 2016 tenint en compte el conveni 

actual amb Aiguafreda és: 
 

 

Hores 
setmanals 

% 
dedicació Salari 

Costos Seg. 
Social Total 

Educadora Social- 
dedicació actual 

18,75 
50% 13.910,48 4.240,86 18.151,34 

Educadora Social- nova 
proposta  

31,875 
85% 23.647,82 7.209,46 30.857,28 

Increment Ed.Social (*) 
13,125 

35% 4.868,67 1.484,30 6.352,97 

(*) Increment calculat des de l’1 de juliol de 2016 
Es preveu una aportació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en relació al 
mòdul que estableix el Departament, de:  
 
Educador/a social Aiguafreda 0,40%: 9.013,42  € 
 
D’acord amb això, proposo:  
 

1. Adequar la modificació del conveni amb l’ajuntament d’Aiguafreda d’acord amb el nou 
encàrrec, tenint en compte que l’import estimatiu per l’educador/a social, per l’any 2016, és: 
 

Perfil professional 
% 

dedicació 

Estimació del 
cost dels 

professionals 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import total 
estimat de 

l’educador/a social 
a pagar per 

l’AJUNTAMENT 

Educador/a social 85% 30.857,28 € 9.013,42  € 21.843,86  € 

 
2. Que l’entrada en vigor de la modificació del conveni per a la Gestió i la prestació del Servei 

Bàsic d’Atenció Social, es preveu que sigui el 1 de juliol de 2016, en el cas que s’hagi 
formalitzat el conveni. 
 

3. Augmentar la dedicació de l’educador/a social al 100% de jornada, dedicant un 85% a 
l’ajuntament Aiguafreda, un 12% a l’ajuntament de Figaró-Montmany i un 3% a l’ajuntament 
de Tagamanent. 

 
4. Que es modifiqui el pressupost de despeses 2016, un l’augment tal com queda detallat 

corresponent a les partides pressupostàries següents: 
 
- Pressupost despeses: 

o 231.02.131.00 Personal temporal: 4.868,67€ 
o 231.02.160.00 Seguretat Social: 1.484,30€ 

 
- Pressupost ingressos: 

o 462.0024 Aportació ajuntaments: 6.352,97€” 
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2. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 

estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels 
principis següents: 
 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als 
serveis socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia 
redistributiva. Aquest principi no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al 
fet que els usuaris compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació 
econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions 
públiques i la sostenibilitat del sistema. 
 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels 
serveis socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i 
financers i dels equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També 
n'han d'assegurar la planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei 
si se'n determina la necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia 
social i qualitat. 
 
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb 
criteris d'economia, eficiència i eficàcia.” 

 
2. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis 

socials o, si escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de 
contribuir al finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la 
normativa aplicable. 
 

3. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials 
s'organitza en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb 
el diàleg entre tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, 
i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 
 

4. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el primer nivell 
del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als 
àmbits familiar i social. 
 

5. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen 
territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el 
treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional 
necessari per al compliment de llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport 
tècnic i administratiu que s'estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics 
inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els 
serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
 

6. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un caràcter 
polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones 
perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es 
troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar 
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respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels 
serveis. 
 

7. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les 
següents: 
 
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur 

àmbit territorial. 
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als 

drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions 

de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, 
convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció 
Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades. 

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de 
promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la 
persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa 
pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la 
xarxa pública han d'elaborar el dit programa. 

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors. 

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les 
unitats de convivència i els grups en situació de risc. 

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o 
de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció 
diürna, tecnològica i residencial. 

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
m) Gestionar prestacions d'urgència social. 
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones 

dels col·lectius més vulnerables. 
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i 

comarcal i les altres que li siguin atribuïdes. 
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips 

professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món 
associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de 
persones afectades per causes judicials. 
 

8. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis 
socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, 
els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i 
que es destinen a complir les finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. 
Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, 
econòmiques o tecnològiques. 
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9. L’article 21.1 de la LSS estableix que les prestacions de servei són els serveis i les 
intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la 
prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció 
de persones, d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social. 
 

10. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents 
actuacions i intervencions acomplertes pels equips professionals: 
 
a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests. 
b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats 

plantejades. 
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació 

social. 
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, 

convivencials i familiars i de les demandes socials. 
e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les 

finalitats dels serveis socials. 
f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament. 
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada. 
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar. 
i) L'atenció diürna. 
j) L'atenció domiciliària. 
k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials. 

 
11. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir 

cada tipus de prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip 
professional que l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de 
l'equip, i els estàndards de qualitat. En tots els casos ha de garantir l'accés a les 
prestacions amb el suport de l'Administració, tenint en compte criteris de 
progressivitat en la renda dels usuaris. 
 

12. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a 
dret subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha 
d'incloure, almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova 
objectiva que n'acrediti la necessitat. 
 

13. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de 
Serveis Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el 
conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, 
amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, 
amb l’objecte de promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en 
persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc 
social o d’exclusió. 

 
14. Les funcions del servei bàsic d’atenció social són definides en la Cartera de 

Serveis Socials:  
 
a) Informació, orientació i assessorament. 
b) Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
c) Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
d) Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
e) Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 

via reglamentària. 
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f) Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 
intervenció. 

g) Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 
especialitzada. 

h) Treball social comunitari. 
 
15. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 

següents: 
 
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per 

altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent. 

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si 
escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 
socials bàsics. 

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels 

serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració 
de la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la 
Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent. 

g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions 
d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en 

matèria de serveis socials. 
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres 

sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit 
dels serveis socials locals. 

k)  Les que els atribueixen les lleis. 
 
16. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els 

municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències 
pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions 
d'assumir directament o mancomunadament. 
 

17. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la 
unitat primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials 
bàsics. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de 
vint mil habitants, prenent com a base el municipi. 
 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu 
creat especialment amb aquesta finalitat. 
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de 
serveis socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 

 
18. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 

socials, disposa que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les 
administracions locals i les administracions supramunicipals poden assumir les 
funcions que la llei atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s’han de 
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respectar les competències que els ajuntaments i els consells comarcals tenien 
assumides en el moment de l’entrada en vigor de la llei. 
 
En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 
3 d’agost, de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria 
primera de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la 
manera següent: 

 
"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions 
veguerials que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les 
modificacions de la normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, 
incloses les relatives a l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell 
moment, els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord 
amb el que determina l'article 91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.” 
 
Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la 
rúbrica disposició derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la vigència 
els articles esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 
30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en el 
moment que es constitueixin els consells de vegueria, d'acord amb el que estableix 
la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna 
l'article únic de la llei present. 

 
19. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 

refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, 
de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de 
serveis socials com la unitat territorial elemental de prestació de serveis que forma 
part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya. 
 

20. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència 
i serveis socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis 
socials, estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les 
següents àrees:  
 
I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de 

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

de municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 
 
21. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es 

desenvolupen a l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials 
d’atenció primària, la seva zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i 
gestió dels serveis socials d’atenció primària, mitjançant un o més equips 
multiprofessionals. 
 

22. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells 
comarcals exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de 
serveis socials formades per més d’un municipi. 
 

23. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària 
disposa que correspon als consells comarcals el següent:  
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“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, 
l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió 
dels serveis socials d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis 
socials d'atenció primària del sector públic i privat d'acord amb les normes de 
coordinació dictades pel Govern de la Generalitat, i de suport informatiu, 
d'avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores de la Generalitat. 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis 
socials i l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les 
competències atribuïdes a altres administracions.” 

 
24. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança 

amb les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes 
en serveis socials dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos 
dels ajuntaments i d'altres ens locals, les herències intestades si correspon 
d'heretar a la Generalitat, les obres socials de les caixes d'estalvis, les aportacions 
d'altres entitats privades i les dels usuaris, en els termes que estableix aquesta llei. 
 

25. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la 
responsabilitat de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió 
dels serveis socials que estableix aquesta llei es compleixin adequadament. 
 

26. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis i els altres ens locals han de 
consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els 
serveis socials de llur competència. 
 

27. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de 
responsabilitat pública s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat que 
garanteixi a l'usuari o usuària l'accés al servei, donant preferència a la dotació de 
serveis a tot el territori. 
 

28. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la 
Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els 
equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i 
els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis 
socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot 
haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a 
domicili. 
 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i 
la Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal 
amb la corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta 
aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis 
socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de 
teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada 
àrea bàsica de serveis socials. 

 
29. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir l'accés 

universal als serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en 
compte que l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la 
teleassistència i els serveis d'ajuda a domicili, d'acord amb el que estableix 
aquesta llei. També han de garantir l'accés universal a les prestacions de servei 
garantides i el finançament del mòdul social d'aquestes prestacions, d'acord amb la 
Cartera de serveis socials. 
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30. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març.  
 

31. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou 
l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.  

 
32. L’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya preveu que correspon 
a la comarca l’exercici de les competències següents:  
 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici 
de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que 
compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de 
gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis 
sectorials. 
 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, 
la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de 
municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió 
han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-
los.” 

 
33. L’article 25.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, preveu que en l’àmbit 
de les seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els 
requisits que estableix la pròpia llei. 

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

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

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

36. 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, disposa que 
correspon al ple exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis 
i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans 
comarcals. 
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació del conveni per a la 
gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament 
d’Aiguafreda, d’acord amb el redactat següent:  

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el senyor Joan Vila Matabacas, alcalde de l’Ajuntament d’Aiguafreda, assistit pel 
secretari de la corporació, el senyor Antonio José Hierro Medina. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 
2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquesta  
addenda de modificació del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció 
social, i 
 
 

EXPOSEN 
 

1. El 9 d’abril de 2015, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament d’Aiguafreda 
vam formalitzar el conveni de col·laboració en la gestió i la prestació del servei bàsic 
d’atenció social en el municipi d’Aiguafreda, en endavant el CONVENI.  

 
2. El 25 d’abril de 2016, registre d’entrada 2.028, l’Ajuntament d’Aiguafreda, en endavant 

l’AJUNTAMENT, ha sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 
CONSELL COMARCAL, l’increment de dedicació de l’educador/a social amb l’objectiu 
de complir amb les funcions del servei bàsic d’atenció social definides en la Cartera de 
Serveis Socials. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir 
aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents 

 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte 
 

L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del conveni de col·laboració en la gestió i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi d’Aiguafreda formalitzat pel 
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CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT, per  ampliar la dedicació de l’educador/a social.  
 

Segon. Contingut de la modificació 
 

1. Per raó d’aquesta addenda es modifica el pacte 2.2 del CONVENI en el sentit següent:  
 

i. On diu:  
  

“Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme 
mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s:  
 

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 
% dedicació en relació amb 
una jornada de 37,5 hores 

Aiguafreda Treballador/a social 18,75 50% 

Aiguafreda  Educador/a social 18,75 50% 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i 
les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades, d’acord amb el 
conveni col·lectiu o l’acord regulador de les condicions laborals dels funcionaris del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.”  

 
ii. Ha de dir:  

 
“Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme 
mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s:  
 

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 
% dedicació en relació amb 
una jornada de 37,5 hores 

Aiguafreda Treballador/a social 18,75 50% 

Aiguafreda  Educador/a social 31,875 85% 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i 
les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades, d’acord amb el 
conveni col·lectiu o l’acord regulador de les condicions laborals dels funcionaris del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.”  

 
Tercer. Import anual estimat de l’educador/a social amb l’increment de dedicació 

 
En relació amb l’educador/a social, l’import anual estimat que ha de pagar l’AJUNTAMENT 
al CONSELL COMARCAL, si es manté el cost del mòdul per professional que fixa el 
protocol addicional de concreció per al 2015 del contracte programa 2012-2015, per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat formalitzat pel CONSELL COMARCAL i el 
Departament de Benestar Social i Família, és el següent: 
 

Perfil professional 
% 

dedicació 

Estimació del 
cost dels 

professionals 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import total 
estimat de 

l’educador/a social 
a pagar per 

l’AJUNTAMENT 

Educador/a social 85% 30.857,28 € 9.013,42  € 21.843,86  € 

 
En el cas que es modifiqui el mòdul establert el protocol addicional anual, serà el nou 
import el que es tingui en compte pel càlcul de la quantitat que hagi d’abonar 
l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL. 
 
Quart. Conservació del CONVENI 
 
El contingut del CONVENI es manté vigent en tot allò que hagi estat modificat per aquesta 
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addenda. 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de juliol de 2016 fins a la finalització del conveni que modifica. 
 

2. Nogensmenys, en el cas que la formalització d’aquesta addenda sigui posterior a l’1 de 
juliol de 2016, l’ampliació de la dedicació convinguda tindrà lloc dins del termini de 15 
dies hàbils comptadors a partir de la data de la seva formalització, sempre i quan el 
CONSELL COMARCAL hi hagi pogut adscriure el personal.  

 
Sisè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta 
addenda seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
Les parts, després de llegir l’addenda de modificació, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i la signen.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Aiguafreda.” 
 
 
18. Dictamen de modificació del contingut i la signatura del conveni per a la 

gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de 
l’Ametlla del Vallès. 

 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, d’11 
de maig de 2016, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d’abril de 2016, la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, la senyora 

Montserrat Rossinés i Bayó, ha emès l’informe següent:  
 
“Relació de fets: 
 
1. Els ajuntaments i els consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal 

d'estendre de manera progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de 
responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació 
tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent. 
 

2. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat i 
coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el 
benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de promoure els 
mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, 
especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 
 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants. 

 
3. El 21 de desembre de 2015 es va signar l’Acord marc entre el Departament de Benestar 

Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya que recull els criteris generals per al nou Contracte -  Programa per 
al període 2016-2019. Aquest Acord Marc entre d’altres: 
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...../Hi ha però, reptes que fins ara no s’han arribat a assolir plenament, com pot ser 
el ple desplegament dels Equips Bàsics de Serveis Socials (en endavant EBAS) i 
dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (en endavant EAIA) o  un avenç 
significatiu del sistema d’avaluació dels serveis. Cal continuar treballant plegats per 
aconseguir aquestes fites i d’altres que es puguin acordar en endavant. 
Les dificultats socioeconòmiques dels últims anys han provocat un   creixement de 
demanda de serveis socials i polítiques de benestar que ha resultat difícil atendre 
amb les disponibilitats d’anys anteriors.  
Ha calgut créixer en serveis i recursos, precisament en moments que les 
administracions públiques estaven obligades a moure’s en escenaris de contenció de 
la despesa. Ha calgut, doncs, marcar noves prioritats respecte el que s’havia acordat 
per al període quadriennal. Prioritats orientades totes elles a cobrir les necessitats 
bàsiques de les persones i de les famílies que es trobaven en situacions de major 
vulnerabilitat. Això ha suposat un esforç compartit però molt especialment, dels i les 
professionals dels EBAS que cada dia atenen des de la immediatesa, aquestes 
persones. És precisament per aquesta situació de dificultat socioeconòmica, que s’ha 
requerit cada vegada més la seva actuació no només per atendre un major volum de 
persones sinó també per una intervenció més integral.  
És per tot això que cal prioritzar les accions del CP 2016-2019 que incideixen 
directament en els professionals dels EBAS els quals actuen de porta d’entrada al 
sistema de serveis social. 
Les tres institucions signatàries del present Acord volen deixar constància expressa 
del reconeixement envers cadascun i cadascuna d’aquests/es professionals..../ 

 
El Contracte – Programa 2016-2019  no s’ha signat, inicialment, es preveu la signatura el 
mes de maig de 2016 

 
4. El mòdul establert al protocol addicional de 2015 del Contracte Programa entre el 

Departament de Benestar Social i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de 
Serveis socials  és de 34.141.74 €,  22.535,55 € el 66% d’aportació del Departament de 
Benestar Social i Família. 
  

5. El Ple 18/02 de 2015 del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar un conveni que té 
per objecte establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació 
entre ambdues institucions en la gestió de l’equip dels serveis socials bàsics que exerceix 
les seves funcions en el municipi de l’Ametlla del Vallès i la prestació del servei bàsic 
d’atenció social. 

 
6. En el pacte segon punt 2 del conveni s’establia la dedicació de cada un dels professionals 

que configuren l’equip dels serveis socials bàsics, pel municipi de l’Ametlla del Vallès: 
 

Perfil professional Hores de dedicació setmanals % dedicació en relació amb una 
jornada de 37,5 hores 

Treballador/a social 18,75 50% 

 
La resta de la jornada del treballador/a social, el 50%, fins a completar el 100% de la jornada 
laboral, la dedica als serveis socials de Sant Fost de Campsentelles. 
 
7. En el pacte quart punt 1 s’estableix l’import estimatiu que ha de pagar l’ajuntament al 

Consell Comarcal, en relació a l’any 2015: 
 

Perfil 
professional 

% 
dedicació 

Estimació del 
cost dels 

professionals 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import 
estimat de 

finançament 
de la 

Generalitat 

Import 
estimat per 

professional 

Import total 
estimat dels 

professionals a 
pagar per 

l’AJUNTAMENT 

Treballador/a 
social 50%  18.545,85 €  0,50 

      
10.562,03 €  

        
7.983,82 €  

24.702,51 €  
Educador/a 
social 100%  37.842,75 €  1,00 

      
21.124,06 €  

      
16.718,69 €  
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8. El 19 d’abril de 2016, amb registre d’entrada E/001146-2016, l’Ajuntament de l’Ametlla del 
Vallès, per mitjà d’un escrit de l’alcalde, el senyor Andreu González i Gil, sol·licita mantenir 
la col·laboració i la cooperació  amb l’Ajuntament en la prestació del servei bàsic d’atenció 
social, i demana augmentar la jornada del/a treballador/a social fins a al 100% de la 
jornada, amb l’objectiu d’acomplir les funcions següents: 
 

1. Informació, orientació i assessorament 
2. Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió 
3. Aplicació del tractament de suport a persones,  famílies o grups 
4. Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
5. Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 

via reglamentària. 
6. Tramitació i seguiment de programes i programes que requereixin la seva 

intervenció 
7. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 

especialitzada 
8. Treball social comunitari 
9. El resum de diferències de costos anuals pel 2016 tenint en compte el conveni 

actual amb l’Ametlla del Vallès és: 
 

  % dedicació Salari Costos Seg. Social Total 

Treballador/a Social- dedicació 
actual 50 12.898,24 € 4.240,86 € 17.189,98 € 

Treballador/a Social- nova 
proposta  100 25.898,24 € 8.481,72 € 34.379,96 € 

Increment Treb.Social (*) 50 6.474,56 € 2.120,43 € 8.594,99 € 

 
(*) L’increment està calculat a partir del 1 de juliol de 2016. 
Es preveu una aportació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en relació al 
mòdul que estableix el Departament, de:  
 
Treballador/a social l’Ametlla del Vallès 0,50%:  11.266,77 €  
 

D’acord amb això, proposo:  
 

1. Adequar la modificació del conveni amb l’ajuntament de l’Ametlla del Vallès d’acord amb el 
nou encàrrec, tenint en compte que l’import estimatiu per treballador/a social, per l’any 
2016, és: 
 

Perfil 
professional 

 

% 
dedicació 

Estimació del 
cost anual del 
professional 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import estimat 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import total anual 
estimat de  a pagar 
per l’AJUNTAMENT 

Treballador/a 
social 

100% 34.379,96 € 0,50 11.266,77 € 23.113,19 € 

 
2. Que l’entrada en vigor de la modificació del conveni per a la Gestió i la prestació del Servei 

Bàsic d’Atenció Social, es preveu que sigui l’1 de juliol de 2016, en el cas que s’hagi 
formalitzat el conveni. 

3. Augmentar la dedicació del/a treballador/a social de l’Ametlla del Vallès, passant del 50% al 
100% de dedicació. 

 
4. Que es modifiqui el pressupost de despeses 2016, amb l’augment tal com queda detallat 

corresponent a les partides pressupostàries següents: 
 
- Pressupost despeses: 

o 231.02.131.00 Personal temporal: 6.474,56 € 
o 231.02.160.00 Seguretat Social:    2.120,43 € 

 
- Pressupost ingressos: 

o 462.0024 Aportació ajuntaments: 8.594,99 €” 
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2. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 

estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels 
principis següents: 
 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als 
serveis socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia 
redistributiva. Aquest principi no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al 
fet que els usuaris compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació 
econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions 
públiques i la sostenibilitat del sistema. 
 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels 
serveis socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i 
financers i dels equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També 
n'han d'assegurar la planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei 
si se'n determina la necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia 
social i qualitat. 
 
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb 
criteris d'economia, eficiència i eficàcia.” 

 
2. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis 

socials o, si escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de 
contribuir al finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la 
normativa aplicable. 
 

3. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials 
s'organitza en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb 
el diàleg entre tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, 
i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 
 

4. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el primer nivell 
del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als 
àmbits familiar i social. 
 

5. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen 
territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el 
treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional 
necessari per al compliment de llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport 
tècnic i administratiu que s'estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics 
inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els 
serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
 

6. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un caràcter 
polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones 
perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es 
troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar 
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respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels 
serveis. 
 

7. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les 
següents: 
 
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur 

àmbit territorial. 
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als 

drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions 

de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, 
convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció 
Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades. 

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de 
promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la 
persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa 
pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la 
xarxa pública han d'elaborar el dit programa. 

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors. 

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les 
unitats de convivència i els grups en situació de risc. 

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o 
de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció 
diürna, tecnològica i residencial. 

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
m) Gestionar prestacions d'urgència social. 
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones 

dels col·lectius més vulnerables. 
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i 

comarcal i les altres que li siguin atribuïdes. 
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips 

professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món 
associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de 
persones afectades per causes judicials. 
 

8. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis 
socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, 
els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i 
que es destinen a complir les finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. 
Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, 
econòmiques o tecnològiques. 
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9. L’article 21.1 de la LSS estableix que les prestacions de servei són els serveis i les 
intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la 
prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció 
de persones, d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social. 
 

10. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents 
actuacions i intervencions acomplertes pels equips professionals: 
 
a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests. 
b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats 

plantejades. 
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació 

social. 
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, 

convivencials i familiars i de les demandes socials. 
e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les 

finalitats dels serveis socials. 
f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament. 
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada. 
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar. 
i) L'atenció diürna. 
j) L'atenció domiciliària. 
k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials. 

 
11. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir 

cada tipus de prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip 
professional que l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de 
l'equip, i els estàndards de qualitat. En tots els casos ha de garantir l'accés a les 
prestacions amb el suport de l'Administració, tenint en compte criteris de 
progressivitat en la renda dels usuaris. 
 

12. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a 
dret subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha 
d'incloure, almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova 
objectiva que n'acrediti la necessitat. 
 

13. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de 
Serveis Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el 
conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, 
amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, 
amb l’objecte de promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en 
persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc 
social o d’exclusió. 

 
14. Les funcions del servei bàsic d’atenció social són definides en la Cartera de 

Serveis Socials:  
 
a) Informació, orientació i assessorament. 
b) Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
c) Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
d) Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
e) Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 

via reglamentària. 
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f) Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 
intervenció. 

g) Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 
especialitzada. 

h) Treball social comunitari. 
 
15. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 

següents: 
 
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per 

altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent. 

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si 
escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 
socials bàsics. 

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels 

serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració 
de la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la 
Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent. 

g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions 
d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en 

matèria de serveis socials. 
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres 

sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit 
dels serveis socials locals. 

k)  Les que els atribueixen les lleis. 
 
16. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els 

municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències 
pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions 
d'assumir directament o mancomunadament. 
 

17. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la 
unitat primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials 
bàsics. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de 
vint mil habitants, prenent com a base el municipi. 
 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu 
creat especialment amb aquesta finalitat. 
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de 
serveis socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 

 
18. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 

socials, disposa que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les 
administracions locals i les administracions supramunicipals poden assumir les 
funcions que la llei atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s’han de 
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respectar les competències que els ajuntaments i els consells comarcals tenien 
assumides en el moment de l’entrada en vigor de la llei. 
 
En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 
3 d’agost, de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria 
primera de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la 
manera següent: 

 
"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions 
veguerials que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les 
modificacions de la normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, 
incloses les relatives a l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell 
moment, els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord 
amb el que determina l'article 91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.” 
 
Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la 
rúbrica disposició derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la vigència 
els articles esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 
30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en el 
moment que es constitueixin els consells de vegueria, d'acord amb el que estableix 
la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna 
l'article únic de la llei present. 

 
19. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 

refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, 
de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de 
serveis socials com la unitat territorial elemental de prestació de serveis que forma 
part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya. 
 

20. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència 
i serveis socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis 
socials, estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les 
següents àrees:  
 
I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de 

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

de municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 
 
21. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es 

desenvolupen a l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials 
d’atenció primària, la seva zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i 
gestió dels serveis socials d’atenció primària, mitjançant un o més equips 
multiprofessionals. 
 

22. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells 
comarcals exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de 
serveis socials formades per més d’un municipi. 
 

23. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària 
disposa que correspon als consells comarcals el següent:  
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“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, 
l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió 
dels serveis socials d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis 
socials d'atenció primària del sector públic i privat d'acord amb les normes de 
coordinació dictades pel Govern de la Generalitat, i de suport informatiu, 
d'avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores de la Generalitat. 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis 
socials i l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les 
competències atribuïdes a altres administracions.” 

 
24. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança 

amb les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes 
en serveis socials dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos 
dels ajuntaments i d'altres ens locals, les herències intestades si correspon 
d'heretar a la Generalitat, les obres socials de les caixes d'estalvis, les aportacions 
d'altres entitats privades i les dels usuaris, en els termes que estableix aquesta llei. 
 

25. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la 
responsabilitat de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió 
dels serveis socials que estableix aquesta llei es compleixin adequadament. 
 

26. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis i els altres ens locals han de 
consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els 
serveis socials de llur competència. 
 

27. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de 
responsabilitat pública s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat que 
garanteixi a l'usuari o usuària l'accés al servei, donant preferència a la dotació de 
serveis a tot el territori. 
 

28. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la 
Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els 
equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i 
els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis 
socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot 
haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a 
domicili. 
 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i 
la Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal 
amb la corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta 
aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis 
socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de 
teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada 
àrea bàsica de serveis socials. 

 
29. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir l'accés 

universal als serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en 
compte que l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la 
teleassistència i els serveis d'ajuda a domicili, d'acord amb el que estableix 
aquesta llei. També han de garantir l'accés universal a les prestacions de servei 
garantides i el finançament del mòdul social d'aquestes prestacions, d'acord amb la 
Cartera de serveis socials. 
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30. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març.  
 

31. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou 
l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.  

 
32. L’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya preveu que correspon 
a la comarca l’exercici de les competències següents:  
 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici 
de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que 
compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de 
gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis 
sectorials. 
 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, 
la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de 
municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió 
han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-
los.” 

 
33. L’article 25.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, preveu que en l’àmbit 
de les seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els 
requisits que estableix la pròpia llei. 

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

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

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

36. 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, disposa que 
correspon al ple exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis 
i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans 
comarcals. 
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació del conveni per a la 
gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de l’Ametlla 
del Vallès, d’acord amb el redactat següent:  

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el senyor Andreu González Gil, alcalde de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, 
assistit per la secretària de la corporació, la senyora Clara Perez Gonzalez. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 
2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb 
l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquesta  
addenda de modificació del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció 
social, i 
 

EXPOSEN 
 

1. El 18 de febrer de 2015, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el 
contingut i la signatura del conveni de col·laboració en la gestió i la prestació del servei 
bàsic d’atenció social en el municipi de L’Ametlla del Vallès, el qual resta pendent de 
formalització.  
 

2. El 19 d’abril de 2016, registre d’entrada E/001146-2016, l’Ajuntament de L’Ametlla del 
Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, ha sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, mantenir la col·laboració en els 
termes exposats en l’acord esmentat en l’apartat precedent i ampliar la dedicació del 
treballador/a social amb l’objectiu de complir amb les funcions del servei bàsic d’atenció 
social definides en la Cartera de Serveis Socials. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir 
aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 

 
L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del conveni de col·laboració en la gestió i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi de l’Ametlla del Vallès entre el 
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CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT, per ampliar la dedicació del treballador/a social. 
 

Segon. Contingut de la modificació 
 

1. Per raó d’aquesta addenda es modifica el pacte 2.2 del conveni en el sentit següent:  
 

i. On diu:  
  

“Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme 
mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s: 

 

Municipi Perfil professional 
Hores de 
dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació amb una 
jornada de 37,5 hores 

L'Ametlla del Vallès Treballador/a social 18,75 50% 

L'Ametlla del Vallès Educador/a social 37,5 100% 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i 
les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades, d’acord amb el 
conveni col·lectiu o l’acord regulador de les condicions laborals dels funcionaris del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
ii. Ha de dir:  

 
“Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme 
mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s: 
 

Municipi Perfil professional 
Hores de 
dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació amb una 
jornada de 37,5 hores 

L'Ametlla del Vallès Treballador/a social 37.5 100% 

L'Ametlla del Vallès Educador/a social 37,5 100% 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i 
les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades, d’acord amb el 
conveni col·lectiu o l’acord regulador de les condicions laborals dels funcionaris del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.”  

 
Tercer. Import anual estimat del treballador/a social amb l’increment de dedicació 

 
En relació amb el/la treballador/a social, l’import anual estimat que ha de pagar 
l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL, si es manté el cost del mòdul per professional 
que fixa el protocol addicional de concreció per al 2015 del contracte programa 2012-2015, 
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat formalitzat pel CONSELL 
COMARCAL i el Departament de Benestar Social i Família, és el següent: 
 

Perfil 
professional 

 

% 
dedicació 

Estimació del 
cost anual del 
professional 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import estimat 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import total anual 
estimat de  a pagar 
per l’AJUNTAMENT 

Treballador/a 
social 

100% 34.379,96 € 0,50 11.266,77 € 23.113,19 € 

 
En el cas que es modifiqui el mòdul establert el protocol addicional anual, serà el nou 
import el que es tingui en compte pel càlcul de la quantitat que hagi d’abonar 
l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL. 
 
Quart. Conservació del CONVENI 
 
El contingut del contingut es manté vigent en tot allò que hagi estat modificat per aquesta 
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addenda. 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de juliol de 2016 fins a la finalització del conveni que modifica, sempre i quan 
el CONSELL COMARCAL hi hagi pogut adscriure el personal.  
 

2. Nogensmenys, en el cas que la formalització d’aquesta addenda sigui posterior a l’1 de 
juliol de 2016, l’ampliació de la dedicació convinguda tindrà lloc dins del termini de 15 
dies hàbils comptadors a partir de la data de la seva formalització, sempre i quan el 
CONSELL COMARCAL hi hagi pogut adscriure el personal.  

 
Sisè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta 
addenda seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
Les parts, després de llegir l’addenda de modificació, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i la signen.” 

 
2. Condicionar l’acord precedent a l’aprovació per part de l’òrgan competent de 

l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès del conveni per a la gestió i la prestació del 
servei bàsic d’atenció social amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i a la seva 
formalització no més enllà del 31 de juliol de 2016.  
 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.” 
 
 
19. Dictamen de modificació del contingut i la signatura del conveni per a la 

gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de 
Cànoves i Samalús. 

 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, d’11 
de maig de 2016, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d’abril de 2016, la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, la senyora 

Montserrat Rossinés i Bayó, ha emès l’informe següent:  
 
“Relació de fets: 
 
1. Els ajuntaments i els consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal 

d'estendre de manera progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de 
responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació 
tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent. 
 

2. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat i 
coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el 
benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de promoure els 
mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, 
especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 
 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants. 
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3. El 21 de desembre de 2015 es va signar l’Acord marc entre el Departament de Benestar 

Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya que recull els criteris generals per al nou Contracte -  Programa per 
al període 2016-2019. Aquest Acord Marc entre d’altres: 

 
...../Hi ha però, reptes que fins ara no s’han arribat a assolir plenament, com pot ser 
el ple desplegament dels Equips Bàsics de Serveis Socials (en endavant EBAS) i 
dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (en endavant EAIA) o  un avenç 
significatiu del sistema d’avaluació dels serveis. Cal continuar treballant plegats per 
aconseguir aquestes fites i d’altres que es puguin acordar en endavant. 
Les dificultats socioeconòmiques dels últims anys han provocat un   creixement de 
demanda de serveis socials i polítiques de benestar que ha resultat difícil atendre 
amb les disponibilitats d’anys anteriors.  
Ha calgut créixer en serveis i recursos, precisament en moments que les 
administracions públiques estaven obligades a moure’s en escenaris de contenció de 
la despesa. Ha calgut, doncs, marcar noves prioritats respecte el que s’havia acordat 
per al període quadriennal. Prioritats orientades totes elles a cobrir les necessitats 
bàsiques de les persones i de les famílies que es trobaven en situacions de major 
vulnerabilitat. Això ha suposat un esforç compartit però molt especialment, dels i les 
professionals dels EBAS que cada dia atenen des de la immediatesa, aquestes 
persones. És precisament per aquesta situació de dificultat socioeconòmica, que s’ha 
requerit cada vegada més la seva actuació no només per atendre un major volum de 
persones sinó també per una intervenció més integral.  
És per tot això que cal prioritzar les accions del CP 2016-2019 que incideixen 
directament en els professionals dels EBAS els quals actuen de porta d’entrada al 
sistema de serveis social. 
Les tres institucions signatàries del present Acord volen deixar constància expressa 
del reconeixement envers cadascun i cadascuna d’aquests/es professionals..../ 

 
El Contracte – Programa 2016-2019  no s’ha signat, inicialment, es preveu la signatura el 
mes de maig de 2016 

 
4. El mòdul establert al protocol addicional de 2015 del Contracte Programa entre el 

Departament de Benestar Social i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de 
Serveis socials  és de 34.141.74 €,  22.535,55 € el 66% d’aportació del Departament de 
Benestar Social i Família. 
  

5. El 29 de març de 2016 el l’ajuntament de Bigues i Riells va aprovar el Conveni del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental que té per objecte establir la relació, la participació, les 
obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdues institucions en la gestió de l’equip 
dels serveis socials bàsics que exerceix les seves funcions en el municipi de Bigues i Riells 
i la prestació del servei bàsic d’atenció social. 

 
6. En el pacte segon punt 2 del conveni s’estableix la dedicació de cada un dels professionals 

que configuren l’equip dels serveis socials bàsics, pel municipi de Bigues i Riells: 
 

Perfil professional Hores de dedicació setmanals % dedicació en relació amb una 
jornada de 37,5 hores 

Treballador/a social 18,75 50% 

 
7. Per donar servei a l’ajuntament de Bigues i Riells el Consell Comarcal va realitzar un 

nomenament per urgència de la senyora Gemma Martínez. 
 

8. El 26 de febrer de 2016 el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’ajuntament de Cànoves i 
Samalús van formalitzar un conveni que té per objecte establir la relació, la participació, les 
obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdues institucions en la gestió de l’equip 
dels serveis socials bàsics que exerceix les seves funcions en el municipi de Cànoves i 
Samalús i la prestació del servei bàsic d’atenció social. 
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9. En el pacte segon punt 2 del conveni s’establia la dedicació de cada un dels professionals 
que configuren l’equip dels serveis socials bàsics, pel municipi de Cànoves i Samalús: 

 
Perfil professional Hores de dedicació setmanals % dedicació en relació amb una 

jornada de 37,5 hores 

Treballador/a social 15 40% 

Educador/a social 15 40% 

 
La resta de la jornada dels professionals, tant treballador/a social com educador/a social, el 
60%, la dediquen als serveis socials de Sant Pere de Vilamajor, completant així la seva 
jornada laboral al 100%. 

 
10. En el pacte quart punt 1 s’estableix l’import estimatiu que ha de pagar l’ajuntament de 

Cànoves i Samalús al Consell Comarcal, en relació a l’any 2015: 
 

Perfil 
professional 

% 
dedicació 

Estimació del 
cost dels 

professionals 

% finançament 
de la 

Generalitat 
Import estimat 
de finançament 

de la 
Generalitat 

Import 
estimat per 

professional 

Import total 
estimat dels 

professionals a 
pagar per 

l’AJUNTAMEN
T 

Educador/a 
social 

40% 16.219,98 € 0,40 8.449,62 € 7.770,36 € 

14.223,12 € 
Treballador/a 
social 

40% 14.902,38 € 0,40 8.449,62 € 6.452,76 

 
11. El 31 de març de 2016, amb registre d’entrada 2016/1592, l’Ajuntament de Cànoves i 

Samalús, per mitjà d’un escrit del secretari, el senyor Francesc d’A.Serras i Ortuño,  notifica 
l’acord pres per Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari de 
21 de març de 2016 on s’acorda aprovar l’augment de jornada d’un/a treballador/a social i 
d’un/a educador/a social a 50% de dedicació, amb l’objectiu d’acomplir les funcions 
següents: 
 

1. Informació, orientació i assessorament 
2. Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió 
3. Aplicació del tractament de suport a persones,  famílies o grups 
4. Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
5. Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 

via reglamentària. 
6. Tramitació i seguiment de programes i programes que requereixin la seva 

intervenció 
7. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 

especialitzada 
8. Treball social comunitari 

 
12. El resum de diferències de costos anuals pel 2016 tenint en compte el conveni actual amb 

Cànoves i Samalús és: 
 
  % dedicació Salari Costos Seg. Social Total 

Treballador/a Social- dedicació 
actual 40 11.522,77 € 3.699,79 € 15.222,56 € 

Educador/a Social- dedicació 
actual 40 12.440,87 € 4.082,18 € 16.523,05 € 

Treballador/a Social- nova 
proposta  50 12.949,12 4.240,86 17.189,98 € 

Educador/a Social – nova 
proposta 50 12.949,12 4.240,86 17.189,98 € 

Increment Treb.Social (*) 10 713,18 € 270,53 € 983,72 € 

Increment Ed.Social (*) 10 254,13 € 79,34 € 333,47 € 

 
(*) Aquest increment està calculat a partir del 1 de juliol de 2016. 
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Es preveu una aportació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en relació al 
mòdul que estableix el Departament, de:  
 
Treballador/a Social Cànoves i Samalús 0,40%: 9.013, 42 € 
Educador/a social Cànoves i Samalús 0,40%:    9.013, 42 € 
 

13. El Consell Comarcal realitza la gestió dels ajuts de menjador escolar de tota la comarca del 
Vallès Oriental, segons els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament. Aquest 
encàrrec suposa una sobrecàrrega de feines i tasques encomanades a les tècniques de 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, deixant desateses les tasques que tenen 
encomanades i per les quals el Consell Comarcal rep finançament. Per aquest motiu es 
proposa complementar de la jornada del/a educador/a social per Cànoves i Samalús en un 
50% perquè pugui realitzar la gestió dels ajuts de menjador de la comarca. 
 

14. La previsió de despesa per a l’any 2016 del/a educador/a social per realitzar la gestió dels 
ajuts de menjador és: 

 

  
% 

dedicació Salari 
Costos Seg. 
Social Total 

Educador/a Social (*) 50 6.474,56 € 2.120,43 € 8.594,99 € 

 
(*) Els costos estan calculats a partir del 1 de juliol de 2016. 

Per a aquest professional no es preveu cap aportació econòmica per part del departament. 
Es preveu que el finançament sigui el de la Diputació de Barcelona. 

 
D’acord amb això, proposo:  

 
1. Adequar la modificació del conveni amb l’ajuntament de Cànoves i Samalús d’acord amb el 

nou encàrrec, tenint en compte que l’import estimatiu per treballador/a social i l’educador/a 
social, per l’any 2016, és: 
 

Perfil 
professional 

% 
dedicació 

Estimació dels 
costos anuals 

dels 
professionals 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import estimat 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import total anual 
estimat de 

l’educador/a 
social a pagar per 
l’AJUNTAMENT 

Treballador/a 
social 

50% 17.189,98 € 0,40 9.013, 42 € 8.176,56 € 
 

Educador/a 
social 

50% 17.189,98 € 0,40 9.013, 42 € 8.176,56 € 
 

 
2. Que l’entrada en vigor de la modificació del conveni per a la Gestió i la prestació del Servei 

Bàsic d’Atenció Social de l’ajuntament de Cànoves i Samalús, es preveu que sigui el 1 de 
juliol de 2016, en el cas que s’hagi formalitzat el conveni. 
 

3. Aprovar les bases i convocatòria per seleccionar a un/a treballador/a social per l’ajuntament 
de Bigues i Riells a 50% de dedicació i per l’ajuntament de Cànoves i Samalús a 50% de 
dedicació. 
 

4. Aprovar les bases i convocatòria per seleccionar un/a educador/a social per l’ajuntament de 
Cànoves i Samalús a 50% de dedicació i per realitzar la gestió dels ajuts de menjador del 
Consell Comarcal amb una dedicació del 50% de dedicació. 
 

5. Que es modifiqui el pressupost de despeses 2016, amb l’augment tal com queda detallat 
corresponent a les partides pressupostàries següents: 
 
- Pressupost despeses: 

o 231.02.131.00 Personal temporal: 7.441,87 €  
o 231.02.160.00 Seguretat Social:    2.470,30 € 

 
- Pressupost ingressos: 
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o 462.0024 Aportació ajuntaments:  1.317,19 € 
o El 50%de l’educador/a social per realitzar la gestió d’ajuts de menjador es 

contempla amb el finançament complementari de la Diputació de Barcelona: 
8.594,99 €” 

 
2. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 

estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels 
principis següents: 
 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als 
serveis socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia 
redistributiva. Aquest principi no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al 
fet que els usuaris compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació 
econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions 
públiques i la sostenibilitat del sistema. 
 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels 
serveis socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i 
financers i dels equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També 
n'han d'assegurar la planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei 
si se'n determina la necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia 
social i qualitat. 
 
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb 
criteris d'economia, eficiència i eficàcia.” 

 
2. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis 

socials o, si escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de 
contribuir al finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la 
normativa aplicable. 
 

3. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials 
s'organitza en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb 
el diàleg entre tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, 
i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 
 

4. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el primer nivell 
del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als 
àmbits familiar i social. 
 

5. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen 
territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el 
treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional 
necessari per al compliment de llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport 
tècnic i administratiu que s'estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics 
inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els 
serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
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6. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un caràcter 
polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones 
perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es 
troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar 
respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels 
serveis. 
 

7. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les 
següents: 
 
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur 

àmbit territorial. 
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als 

drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions 

de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, 
convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció 
Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades. 

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de 
promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la 
persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa 
pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la 
xarxa pública han d'elaborar el dit programa. 

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors. 

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les 
unitats de convivència i els grups en situació de risc. 

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o 
de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció 
diürna, tecnològica i residencial. 

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
m) Gestionar prestacions d'urgència social. 
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones 

dels col·lectius més vulnerables. 
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i 

comarcal i les altres que li siguin atribuïdes. 
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips 

professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món 
associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de 
persones afectades per causes judicials. 
 

8. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis 
socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, 
els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i 
que es destinen a complir les finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. 
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Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, 
econòmiques o tecnològiques. 
 

9. L’article 21.1 de la LSS estableix que les prestacions de servei són els serveis i les 
intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la 
prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció 
de persones, d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social. 
 

10. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents 
actuacions i intervencions acomplertes pels equips professionals: 
 
a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests. 
b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats 

plantejades. 
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació 

social. 
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, 

convivencials i familiars i de les demandes socials. 
e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les 

finalitats dels serveis socials. 
f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament. 
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada. 
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar. 
i) L'atenció diürna. 
j) L'atenció domiciliària. 
k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials. 

 
11. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir 

cada tipus de prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip 
professional que l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de 
l'equip, i els estàndards de qualitat. En tots els casos ha de garantir l'accés a les 
prestacions amb el suport de l'Administració, tenint en compte criteris de 
progressivitat en la renda dels usuaris. 
 

12. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a 
dret subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha 
d'incloure, almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova 
objectiva que n'acrediti la necessitat. 
 

13. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de 
Serveis Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el 
conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, 
amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, 
amb l’objecte de promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en 
persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc 
social o d’exclusió. 

 
14. Les funcions del servei bàsic d’atenció social són definides en la Cartera de 

Serveis Socials:  
 
a) Informació, orientació i assessorament. 
b) Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
c) Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
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d) Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 
territorial corresponent. 

e) Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 
via reglamentària. 

f) Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 
intervenció. 

g) Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 
especialitzada. 

h) Treball social comunitari. 
 
15. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 

següents: 
 
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per 

altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent. 

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si 
escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 
socials bàsics. 

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels 

serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració 
de la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la 
Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent. 

g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions 
d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en 

matèria de serveis socials. 
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres 

sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit 
dels serveis socials locals. 

k)  Les que els atribueixen les lleis. 
 
16. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els 

municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències 
pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions 
d'assumir directament o mancomunadament. 
 

17. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la 
unitat primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials 
bàsics. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de 
vint mil habitants, prenent com a base el municipi. 
 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu 
creat especialment amb aquesta finalitat. 
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de 
serveis socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 
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18. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials, disposa que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les 
administracions locals i les administracions supramunicipals poden assumir les 
funcions que la llei atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s’han de 
respectar les competències que els ajuntaments i els consells comarcals tenien 
assumides en el moment de l’entrada en vigor de la llei. 
 
En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 
3 d’agost, de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria 
primera de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la 
manera següent: 

 
"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions 
veguerials que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les 
modificacions de la normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, 
incloses les relatives a l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell 
moment, els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord 
amb el que determina l'article 91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.” 
 
Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la 
rúbrica disposició derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la vigència 
els articles esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 
30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en el 
moment que es constitueixin els consells de vegueria, d'acord amb el que estableix 
la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna 
l'article únic de la llei present. 

 
19. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 

refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, 
de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de 
serveis socials com la unitat territorial elemental de prestació de serveis que forma 
part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya. 
 

20. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència 
i serveis socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis 
socials, estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les 
següents àrees:  
 
I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de 

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

de municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 
 
21. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es 

desenvolupen a l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials 
d’atenció primària, la seva zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i 
gestió dels serveis socials d’atenció primària, mitjançant un o més equips 
multiprofessionals. 
 

22. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells 
comarcals exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de 
serveis socials formades per més d’un municipi. 
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23. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària 
disposa que correspon als consells comarcals el següent:  
 
“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, 
l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió 
dels serveis socials d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis 
socials d'atenció primària del sector públic i privat d'acord amb les normes de 
coordinació dictades pel Govern de la Generalitat, i de suport informatiu, 
d'avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores de la Generalitat. 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis 
socials i l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les 
competències atribuïdes a altres administracions.” 

 
24. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança 

amb les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes 
en serveis socials dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos 
dels ajuntaments i d'altres ens locals, les herències intestades si correspon 
d'heretar a la Generalitat, les obres socials de les caixes d'estalvis, les aportacions 
d'altres entitats privades i les dels usuaris, en els termes que estableix aquesta llei. 
 

25. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la 
responsabilitat de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió 
dels serveis socials que estableix aquesta llei es compleixin adequadament. 
 

26. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis i els altres ens locals han de 
consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els 
serveis socials de llur competència. 
 

27. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de 
responsabilitat pública s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat que 
garanteixi a l'usuari o usuària l'accés al servei, donant preferència a la dotació de 
serveis a tot el territori. 
 

28. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la 
Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els 
equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i 
els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis 
socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot 
haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a 
domicili. 
 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i 
la Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal 
amb la corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta 
aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis 
socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de 
teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada 
àrea bàsica de serveis socials. 

 
29. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir l'accés 

universal als serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en 
compte que l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la 
teleassistència i els serveis d'ajuda a domicili, d'acord amb el que estableix 
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aquesta llei. També han de garantir l'accés universal a les prestacions de servei 
garantides i el finançament del mòdul social d'aquestes prestacions, d'acord amb la 
Cartera de serveis socials. 

 
30. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març.  
 

31. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou 
l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.  

 
32. L’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya preveu que correspon 
a la comarca l’exercici de les competències següents:  
 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici 
de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que 
compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de 
gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis 
sectorials. 
 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, 
la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de 
municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió 
han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-
los.” 

 
33. L’article 25.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, preveu que en l’àmbit 
de les seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els 
requisits que estableix la pròpia llei. 

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

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

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

36. 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, disposa que 
correspon al ple exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis 
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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 de modificació del conveni per a la 
gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Cànoves i 
Samalús, d’acord amb el redactat següent:  

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el senyor Josep Cuch Codina, alcalde de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, 
assistit pel secretari de la corporació, el senyor Francesc d'A. Serras i Ortuño. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 
2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquesta  
addenda de modificació del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció 
social, i 
 
 

EXPOSEN 
 

1. El 26 de febrer de 2015, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de 
Cànoves i Samalús vam formalitzar el conveni de col·laboració en la gestió i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi de Cànoves i Samalús, en 
endavant el CONVENI.  

 
2. El 31 de març de 2016, registre d’entrada 1.592, l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, 

en endavant l’AJUNTAMENT, ha sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant el CONSELL COMARCAL, l’increment de dedicació del treballador/a social i 
l’educador/a social amb l’objectiu de complir amb les funcions del servei bàsic d’atenció 
social definides en la Cartera de Serveis Socials. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir 
aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents 

 
 

PACTES 
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Primer. Objecte 
 

L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del conveni de col·laboració en la gestió i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi de Cànoves i Samalús formalitzat 
pel CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT, per ampliar la dedicació del treballador/a 
social i l’educador/a social.  

 
Segon. Contingut de la modificació 

 
1. Per raó d’aquesta addenda es modifica el pacte 2.2 del CONVENI en el sentit següent:  

 
i. On diu:  
  

“Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme 
mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s: 

 

Municipi 
Perfil 

professional 

Hores de 
dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 37,5 

hores 

Cànoves i Samalús 
Treballador/a 
social 

15 40% 

Cànoves i Samalús Educador/a social 15 40% 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i 
les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades, d’acord amb el 
conveni col·lectiu o l’acord regulador de les condicions laborals dels funcionaris del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.”  

 
ii. Ha de dir:  

 
“Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme 
mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s: 

 

Municipi 
Perfil 

professional 

Hores de 
dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 37,5 

hores 

Cànoves i Samalús 
Treballador/a 
social 

18,75 50% 

Cànoves i Samalús Educador/a social 18,75 50% 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i 
les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades, d’acord amb el 
conveni col·lectiu o l’acord regulador de les condicions laborals dels funcionaris del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.”  

 
Tercer. Import anual estimat amb els increments de dedicació 

 
L’import anual estimat que ha de pagar l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL, si es 
manté el cost del mòdul per professional que fixa el protocol addicional de concreció per al 
2015 del contracte programa 2012-2015, per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat formalitzat pel CONSELL COMARCAL i el Departament de Benestar 
Social i Família, és el següent: 
 

Perfil 
professional 

% 
dedicació 

Estimació dels 
costos anuals 

dels 
professionals 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import estimat 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import total anual 
estimat de 

l’educador/a 
social a pagar per 
l’AJUNTAMENT 

Treballador/a 
social 

50% 17.189,98 € 0,40 9.013, 42 € 8.176,56 € 
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Educador/a 
social 

50% 17.189,98 € 0,40 9.013, 42 € 8.176,56 € 
 

 
En el cas que es modifiqui el mòdul establert el protocol addicional anual, serà el nou 
import el que es tingui en compte pel càlcul de la quantitat que hagi d’abonar 
l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL. 
 
Quart. Conservació del CONVENI 
 
El contingut del CONVENI es manté vigent en tot allò que hagi estat modificat per aquesta 
addenda. 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de juliol de 2016 fins a la finalització del conveni que modifica, sempre i quan 
el CONSELL COMARCAL hi hagi pogut adscriure el personal.  
 

2. Nogensmenys, en el cas que la formalització d’aquesta addenda sigui posterior a l’1 de 
juliol de 2016, l’ampliació de la dedicació convinguda tindrà lloc dins del termini de 15 
dies hàbils comptadors a partir de la data de la seva formalització, sempre i quan el 
CONSELL COMARCAL hi hagi pogut adscriure el personal.  

 
Sisè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta 
addenda seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
Les parts, després de llegir l’addenda de modificació, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i la signen.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.” 
 
 
20. Dictamen de modificació del contingut i la signatura del conveni per a la 

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

 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, d’11 
de maig de 2016, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 26 d’abril de 2016, la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, la senyora 

Montserrat Rossinés i Bayó, ha emès l’informe següent:  
 
“Relació de fets: 
 
1. Els ajuntaments i els consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal 

d'estendre de manera progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de 
responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació 
tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent. 
 

2. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat i 
coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el 
benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de promoure els 
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mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, 
especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 
 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants. 

 
3. El 21 de desembre de 2015 es va signar l’Acord marc entre el Departament de Benestar 

Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya que recull els criteris generals per al nou Contracte -  Programa per 
al període 2016-2019. Aquest Acord Marc entre d’altres: 

 
...../Hi ha però, reptes que fins ara no s’han arribat a assolir plenament, com pot ser 
el ple desplegament dels Equips Bàsics de Serveis Socials (en endavant EBAS) i 
dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (en endavant EAIA) o  un avenç 
significatiu del sistema d’avaluació dels serveis. Cal continuar treballant plegats per 
aconseguir aquestes fites i d’altres que es puguin acordar en endavant. 
Les dificultats socioeconòmiques dels últims anys han provocat un   creixement de 
demanda de serveis socials i polítiques de benestar que ha resultat difícil atendre 
amb les disponibilitats d’anys anteriors.  
Ha calgut créixer en serveis i recursos, precisament en moments que les 
administracions públiques estaven obligades a moure’s en escenaris de contenció de 
la despesa. Ha calgut, doncs, marcar noves prioritats respecte el que s’havia acordat 
per al període quadriennal. Prioritats orientades totes elles a cobrir les necessitats 
bàsiques de les persones i de les famílies que es trobaven en situacions de major 
vulnerabilitat. Això ha suposat un esforç compartit però molt especialment, dels i les 
professionals dels EBAS que cada dia atenen des de la immediatesa, aquestes 
persones. És precisament per aquesta situació de dificultat socioeconòmica, que s’ha 
requerit cada vegada més la seva actuació no només per atendre un major volum de 
persones sinó també per una intervenció més integral.  
És per tot això que cal prioritzar les accions del CP 2016-2019 que incideixen 
directament en els professionals dels EBAS els quals actuen de porta d’entrada al 
sistema de serveis social. 
Les tres institucions signatàries del present Acord volen deixar constància expressa 
del reconeixement envers cadascun i cadascuna d’aquests/es professionals..../ 

 
El Contracte – Programa 2016-2019  no s’ha signat, inicialment, es preveu la signatura 
el mes de maig de 2016 

 
4. El mòdul establert al protocol addicional de 2015 del Contracte Programa entre el 

Departament de Benestar Social i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de 
Serveis socials  és de 34.141.74 €,  22.535,55 € el 66% d’aportació del Departament de 
Benestar Social i Família. 
  

5. El 15 de juny de 2015 el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’ajuntament de Caldes de 
Montbui van formalitzar un conveni que té per objecte establir la relació, la participació, les 
obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdues institucions en la gestió de l’equip 
dels serveis socials bàsics que exerceix les seves funcions en el municipi de Caldes de 
Montbui i la prestació del servei bàsic d’atenció social. 

 
6. En el pacte segon punt 2 del conveni s’establia la dedicació de cada un dels professionals 

que configuren l’equip dels serveis socials bàsics, pel municipi de Caldes de Montbui: 
 

Perfil professional Hores de 
dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació amb una jornada de 
37,5 hores 

Treballador/a social 37,5 100% 

 
7. En el pacte quart punt 1 s’estableix l’import estimatiu que ha de pagar l’ajuntament al 

Consell Comarcal, en relació a l’any 2015: 
 

Perfil % Estimació del % Import Import Import total 
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professional dedicació cost dels 
professionals 

finançament 
de la 

Generalitat 

estimat de 
finançament 

de la 
Generalitat 

estimat per 
professional 

estimat dels 
professionals a 

pagar per 
l’AJUNTAMENT 

Treballador/a 
social 

100% 37.091,70 € 0,60 12.674,44 € 24.417,26 € 
24.417,26 € 

 
8. El 26 d’abril de 2016, amb registre d’entrada E/001207-2016, l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui, per mitjà d’un escrit de la regidora d’Acció Social i Igualtat d’Oportunitats, la 
senyora Maria Pilar Aznar i López,  sol·licita mantenir la col·laboració i la cooperació amb 
l’Ajuntament en la prestació del servei bàsic d’atenció social, i demana ampliar l’equip amb 
la figura d’un/a l’educador/a social a al 100% de la jornada, amb l’objectiu d’acomplir les 
funcions següents: 
 

1. Informació, orientació i assessorament 
2. Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió 
3. Aplicació del tractament de suport a persones,  famílies o grups 
4. Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
5. Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 

via reglamentària. 
6. Tramitació i seguiment de programes i programes que requereixin la seva 

intervenció 
7. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 

especialitzada 
8. Treball social comunitari 
9. El resum de diferències de costos anuals pel 2016 tenint en compte el conveni 

actual amb Caldes de Montbui és: 
 

 
Hores 

setmanals 
% 

dedicació Salari 
Costos Seg. 

Social Total 

Educador/a Social- 
nova creació (*) 37,5 100% 12.949,12 € 4.240,86 € 17.189,98 € 

 
(*) Costos calculats a partir de l’1 de juliol de 2016. 
 
No es preveu cap aportació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en relació 
al mòdul que estableix el Departament per a aquesta figura professional. 

 
D’acord amb això, proposo:  

 
1. Adequar la modificació del conveni amb l’ajuntament de Caldes de Montbui d’acord amb el 

nou encàrrec, tenint en compte que l’import estimatiu per l’educador/a social, per l’any 
2016, és: 
 

Perfil 
professional 

% 
dedicació 

Estimació dels 
costos anuals 

del professional 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import 
estimat de 

finançament 
de la 

Generalitat 

Import total anual 
estimat de 

l’educador/a 
social a pagar per 
l’AJUNTAMENT 

Educador/a social 100% 34.379,96 € 0,00 0 € 34.379,96 € 

 
2. Que l’entrada en vigor de la modificació del conveni per a la Gestió i la prestació del Servei 

Bàsic d’Atenció Social, es preveu que sigui el 1 de juliol de 2016, en el cas que s’hagi 
formalitzat el conveni. 
 

3. Que es modifiqui el pressupost de despeses 2016, amb un augment tal com queda detallat 
corresponent a les partides pressupostàries següents: 
 
- Pressupost despeses: 

o 231.02.131.00 Personal temporal: 12.949,12 € 
o 231.02.160.00 Seguretat Social:      4.240,86 € 

 



164 
 

- Pressupost ingressos: 
o 462.0024 Aportació ajuntaments: 17.189,98 € 

 
4. Aprovar les bases i convocatòria per seleccionar un/a educador/a social per l’ajuntament de 

Caldes de Montbui a 100% de dedicació.” 

 
2. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 

estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels 
principis següents: 
 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als 
serveis socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia 
redistributiva. Aquest principi no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al 
fet que els usuaris compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació 
econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions 
públiques i la sostenibilitat del sistema. 
 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels 
serveis socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i 
financers i dels equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També 
n'han d'assegurar la planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei 
si se'n determina la necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia 
social i qualitat. 
 
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb 
criteris d'economia, eficiència i eficàcia.” 

 
2. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis 

socials o, si escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de 
contribuir al finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la 
normativa aplicable. 
 

3. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials 
s'organitza en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb 
el diàleg entre tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, 
i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 
 

4. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el primer nivell 
del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als 
àmbits familiar i social. 
 

5. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen 
territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el 
treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional 
necessari per al compliment de llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport 
tècnic i administratiu que s'estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics 
inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els 
serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
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6. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un caràcter 
polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones 
perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es 
troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar 
respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels 
serveis. 
 

7. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les 
següents: 
 
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur 

àmbit territorial. 
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als 

drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions 

de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, 
convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció 
Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades. 

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de 
promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la 
persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa 
pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la 
xarxa pública han d'elaborar el dit programa. 

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors. 

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les 
unitats de convivència i els grups en situació de risc. 

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o 
de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció 
diürna, tecnològica i residencial. 

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
m) Gestionar prestacions d'urgència social. 
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones 

dels col·lectius més vulnerables. 
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i 

comarcal i les altres que li siguin atribuïdes. 
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips 

professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món 
associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de 
persones afectades per causes judicials. 
 

8. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis 
socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, 
els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i 
que es destinen a complir les finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. 
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Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, 
econòmiques o tecnològiques. 
 

9. L’article 21.1 de la LSS estableix que les prestacions de servei són els serveis i les 
intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la 
prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció 
de persones, d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social. 
 

10. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents 
actuacions i intervencions acomplertes pels equips professionals: 
 
a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests. 
b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats 

plantejades. 
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació 

social. 
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, 

convivencials i familiars i de les demandes socials. 
e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les 

finalitats dels serveis socials. 
f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament. 
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada. 
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar. 
i) L'atenció diürna. 
j) L'atenció domiciliària. 
k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials. 

 
11. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir 

cada tipus de prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip 
professional que l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de 
l'equip, i els estàndards de qualitat. En tots els casos ha de garantir l'accés a les 
prestacions amb el suport de l'Administració, tenint en compte criteris de 
progressivitat en la renda dels usuaris. 
 

12. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a 
dret subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha 
d'incloure, almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova 
objectiva que n'acrediti la necessitat. 
 

13. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de 
Serveis Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el 
conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, 
amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, 
amb l’objecte de promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en 
persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc 
social o d’exclusió. 

 
14. Les funcions del servei bàsic d’atenció social són definides en la Cartera de 

Serveis Socials:  
 
a) Informació, orientació i assessorament. 
b) Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
c) Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
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d) Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 
territorial corresponent. 

e) Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 
via reglamentària. 

f) Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 
intervenció. 

g) Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 
especialitzada. 

h) Treball social comunitari. 
 
15. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 

següents: 
 
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per 

altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent. 

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si 
escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 
socials bàsics. 

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels 

serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració 
de la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la 
Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent. 

g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions 
d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en 

matèria de serveis socials. 
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres 

sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit 
dels serveis socials locals. 

k)  Les que els atribueixen les lleis. 
 
16. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els 

municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències 
pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions 
d'assumir directament o mancomunadament. 
 

17. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la 
unitat primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials 
bàsics. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de 
vint mil habitants, prenent com a base el municipi. 
 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu 
creat especialment amb aquesta finalitat. 
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de 
serveis socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 
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18. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials, disposa que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les 
administracions locals i les administracions supramunicipals poden assumir les 
funcions que la llei atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s’han de 
respectar les competències que els ajuntaments i els consells comarcals tenien 
assumides en el moment de l’entrada en vigor de la llei. 
 
En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 
3 d’agost, de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria 
primera de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la 
manera següent: 

 
"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions 
veguerials que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les 
modificacions de la normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, 
incloses les relatives a l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell 
moment, els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord 
amb el que determina l'article 91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.” 
 
Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la 
rúbrica disposició derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la vigència 
els articles esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 
30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en el 
moment que es constitueixin els consells de vegueria, d'acord amb el que estableix 
la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna 
l'article únic de la llei present. 

 
19. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 

refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, 
de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de 
serveis socials com la unitat territorial elemental de prestació de serveis que forma 
part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya. 
 

20. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència 
i serveis socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis 
socials, estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les 
següents àrees:  
 
I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de 

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

de municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 
 
21. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es 

desenvolupen a l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials 
d’atenció primària, la seva zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i 
gestió dels serveis socials d’atenció primària, mitjançant un o més equips 
multiprofessionals. 
 

22. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells 
comarcals exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de 
serveis socials formades per més d’un municipi. 
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23. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària 
disposa que correspon als consells comarcals el següent:  
 
“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, 
l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió 
dels serveis socials d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis 
socials d'atenció primària del sector públic i privat d'acord amb les normes de 
coordinació dictades pel Govern de la Generalitat, i de suport informatiu, 
d'avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores de la Generalitat. 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis 
socials i l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les 
competències atribuïdes a altres administracions.” 

 
24. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança 

amb les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes 
en serveis socials dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos 
dels ajuntaments i d'altres ens locals, les herències intestades si correspon 
d'heretar a la Generalitat, les obres socials de les caixes d'estalvis, les aportacions 
d'altres entitats privades i les dels usuaris, en els termes que estableix aquesta llei. 
 

25. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la 
responsabilitat de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió 
dels serveis socials que estableix aquesta llei es compleixin adequadament. 
 

26. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis i els altres ens locals han de 
consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els 
serveis socials de llur competència. 
 

27. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de 
responsabilitat pública s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat que 
garanteixi a l'usuari o usuària l'accés al servei, donant preferència a la dotació de 
serveis a tot el territori. 
 

28. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la 
Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els 
equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i 
els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis 
socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot 
haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a 
domicili. 
 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i 
la Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal 
amb la corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta 
aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis 
socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de 
teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada 
àrea bàsica de serveis socials. 

 
29. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir l'accés 

universal als serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en 
compte que l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la 
teleassistència i els serveis d'ajuda a domicili, d'acord amb el que estableix 
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aquesta llei. També han de garantir l'accés universal a les prestacions de servei 
garantides i el finançament del mòdul social d'aquestes prestacions, d'acord amb la 
Cartera de serveis socials. 

 
30. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març.  
 

31. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou 
l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.  

 
32. L’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya preveu que correspon 
a la comarca l’exercici de les competències següents:  
 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici 
de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que 
compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de 
gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis 
sectorials. 
 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, 
la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de 
municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió 
han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-
los.” 

 
33. L’article 25.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, preveu que en l’àmbit 
de les seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els 
requisits que estableix la pròpia llei. 

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

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

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

36. 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, disposa que 
correspon al ple exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis 
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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 de modificació del conveni per a la 
gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui, d’acord amb el redactat següent:  

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el senyor Jordi Solé Ferrando, alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
assistit per la secretària de la corporació, la senyora Ma Remei Sala Leal. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 
2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb 
l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquesta  
addenda de modificació del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció 
social, i 
 

EXPOSEN 
 

1. El 15 de juny de 2015, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui vam formalitzar el conveni de col·laboració en la gestió i la prestació del 
servei bàsic d’atenció social en el municipi de Caldes de Montbui, en endavant el 
CONVENI.  

 
2. El 31 de març de 2016, registre d’entrada E/001207-2016, l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui, en endavant l’AJUNTAMENT, ha sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, incloure la dedicació d’un/a 
educador/a social amb l’objectiu de complir amb les funcions del servei bàsic d’atenció 
social definides en la Cartera de Serveis Socials. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir 
aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents 

 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte 
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L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del conveni de col·laboració en la gestió i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi de Caldes de Montbui formalitzat 
pel CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT, per incloure la dedicació d’un/a educador/a 
social.  

 
Segon. Contingut de la modificació 

 
1. Per raó d’aquesta addenda es modifica el pacte 2.2 del CONVENI en el sentit següent:  

 
i. On diu:  
  

“Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme 
mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s: 

 

Municipi 
Perfil 

professional 

Hores de 
dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 37,5 

hores 

Caldes de Montbui 
Treballador/a 
social 

37,5 100% 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i 
les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades, d’acord amb el 
conveni col·lectiu o l’acord regulador de les condicions laborals dels funcionaris del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.”  

 
ii. Ha de dir:  

 
“Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme 
mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s: 

 

Municipi 
Perfil 

professional 

Hores de 
dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 37,5 

hores 

Caldes de Montbui 
Treballador/a 
social 

37,5 100% 

Caldes de Montbui Educador/a social 37,5 100% 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i 
les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades, d’acord amb el 
conveni col·lectiu o l’acord regulador de les condicions laborals dels funcionaris del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.”  

 
Tercer. Import anual estimat de l’educador/a social  

 
En relació amb l’educador/a social, l’import anual estimat que ha de pagar l’AJUNTAMENT 
al CONSELL COMARCAL, és el següent: 
 

Perfil 
professional 

% 
dedicació 

Estimació dels 
costos anuals 

del 
professional 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import 
estimat de 

finançament 
de la 

Generalitat 

Import total anual 
estimat de 

l’educador/a social 
a pagar per 

l’AJUNTAMENT 

Educador/a social 100% 34.379,96 € 0,00 0 € 34.379,96 € 

 
Quart. Conservació del CONVENI 
 
El contingut del CONVENI es manté vigent en tot allò que hagi estat modificat per aquesta 
addenda. 
 
Cinquè. Vigència 
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1. Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 
des de l’1 de juliol de 2016 fins a la finalització del conveni que modifica, sempre i quan 
el CONSELL COMARCAL hi hagi pogut adscriure el personal.  
 

2. Nogensmenys, en el cas que la formalització d’aquesta addenda sigui posterior a l’1 de 
juliol de 2016, l’ampliació de la dedicació convinguda tindrà lloc dins del termini de 15 
dies hàbils comptadors a partir de la data de la seva formalització, sempre i quan el 
CONSELL COMARCAL hi hagi pogut adscriure el personal.  

 
Sisè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta 
addenda seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
Les parts, després de llegir l’addenda de modificació, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i la signen.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.” 
 

 
21. Dictamen de modificació del contingut i la signatura del conveni per a la 

gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de 
Sant Antoni de Vilamajor. 

 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, d’11 
de maig de 2016, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d’abril de 2016, la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, la senyora 

Montserrat Rossinés i Bayó, ha emès l’informe següent:  
 
“Relació de fets: 
 
1. Els ajuntaments i els consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal 

d'estendre de manera progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de 
responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació 
tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent. 
 

2. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat i 
coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el 
benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de promoure els 
mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, 
especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 
 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants. 

 
3. El 21 de desembre de 2015 es va signar l’Acord marc entre el Departament de Benestar 

Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya que recull els criteris generals per al nou Contracte -  Programa per 
al període 2016-2019. Aquest Acord Marc entre d’altres: 

 
...../Hi ha però, reptes que fins ara no s’han arribat a assolir plenament, com pot ser 
el ple desplegament dels Equips Bàsics de Serveis Socials (en endavant EBAS) i 
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dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (en endavant EAIA) o  un avenç 
significatiu del sistema d’avaluació dels serveis. Cal continuar treballant plegats per 
aconseguir aquestes fites i d’altres que es puguin acordar en endavant. 
Les dificultats socioeconòmiques dels últims anys han provocat un   creixement de 
demanda de serveis socials i polítiques de benestar que ha resultat difícil atendre 
amb les disponibilitats d’anys anteriors.  
Ha calgut créixer en serveis i recursos, precisament en moments que les 
administracions públiques estaven obligades a moure’s en escenaris de contenció de 
la despesa. Ha calgut, doncs, marcar noves prioritats respecte el que s’havia acordat 
per al període quadriennal. Prioritats orientades totes elles a cobrir les necessitats 
bàsiques de les persones i de les famílies que es trobaven en situacions de major 
vulnerabilitat. Això ha suposat un esforç compartit però molt especialment, dels i les 
professionals dels EBAS que cada dia atenen des de la immediatesa, aquestes 
persones. És precisament per aquesta situació de dificultat socioeconòmica, que s’ha 
requerit cada vegada més la seva actuació no només per atendre un major volum de 
persones sinó també per una intervenció més integral.  
És per tot això que cal prioritzar les accions del CP 2016-2019 que incideixen 
directament en els professionals dels EBAS els quals actuen de porta d’entrada al 
sistema de serveis social. 
Les tres institucions signatàries del present Acord volen deixar constància expressa 
del reconeixement envers cadascun i cadascuna d’aquests/es professionals..../ 

 
El Contracte – Programa 2016-2019  no s’ha signat, inicialment, es preveu la signatura 
el mes de maig de 2016 

 
4. El mòdul establert al protocol addicional de 2015 del Contracte Programa entre el 

Departament de Benestar Social i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de 
Serveis socials  és de 34.141.74 €,  22.535,55 € el 66% d’aportació del Departament de 
Benestar Social i Família. 
  

5. L’11 de març de 2015 el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor van formalitzar un conveni que té per objecte establir la relació, la participació, 
les obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdues institucions en la gestió de 
l’equip dels serveis socials bàsics que exerceix les seves funcions en el municipi de Sant 
Antoni de Vilamajor i la prestació del servei bàsic d’atenció social. 

 
6. En el pacte segon punt 2 del conveni s’establia la dedicació de cada un dels professionals 

que configuren l’equip dels serveis socials bàsics, pel municipi de Sant Antoni de Vilamajor: 
 

Perfil professional Hores de dedicació setmanals % dedicació en relació amb una 
jornada de 37,5 hores 

Treballador/a social 37,5 100% 

Educador/a social 31,875 85% 

 
La resta del 15% de la jornada de l’educador/a social la dedica a serveis socials de la zona 
de Figaró i Tagamanent, completant així la seva jornada laboral al 100% d’educadora 
social. 

 
7. En el pacte quart punt 1 s’estableix l’import estimatiu que ha de pagar l’ajuntament al 

Consell Comarcal, en relació a l’any 2015: 
 

Perfil 
professional 

% 
dedicació 

Estimació del 
cost dels 

professionals 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import 
estimat de 

finançament 
de la 

Generalitat 

Import 
estimat per 

professional 

Import total 
estimat dels 

professionals a 
pagar per 

l’AJUNTAMENT 

Treballador/a 
social 

100% 38.002,44 € 1,00 21.121,06 € 16.878,38 

31.261,93 € 
Educador/a 
social 

85% 32.339,00 € 0,85 17.955,45 € 14.383,55 
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8. El 17 de febrer de 2016, amb registre d’entrada 717, l’Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor, per mitjà d’un escrit de l’alcaldessa, la senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera,  
sol·licita mantenir la col·laboració i la cooperació  amb l’Ajuntament en la prestació del 
servei bàsic d’atenció social, i demana augmentar la jornada de l’educador/a social fins a al 
100% de la jornada, amb l’objectiu d’acomplir les funcions següents: 
 

1. Informació, orientació i assessorament 
2. Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió 
3. Aplicació del tractament de suport a persones,  famílies o grups 
4. Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
5. Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 

via reglamentària. 
6. Tramitació i seguiment de programes i programes que requereixin la seva 

intervenció 
7. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 

especialitzada 
8. Treball social comunitari 

 
9. El resum de diferències de costos anuals pel 2016 tenint en compte el conveni actual amb 

Sant Antoni de Vilamajor és: 
 

 
Hores 

setmanals 
% 

dedicació Salari 
Costos Seg. 

Social Total 

Educadora Social- 
dedicació actual 

31,875 
85% 24.887,64 € 8.147,57 € 33.035,20 € 

Educadora Social- nova 
proposta  

37,5 
100% 29.279,58 € 9.585,36 € 38.864,94 € 

Increment Ed.Social (*) 5,625 15% 2.195,97 € 718,90 € 2.914,87 € 

 
(*) Aquest increment està calculat a partir del 1 de juliol de 2016. 
 
Es preveu una aportació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en relació al 
mòdul que estableix el Departament, de:  
 
Educadora social Sant Antoni de Vilamajor 0,85%: 19.153,52 € 
 

D’acord amb això, proposo:  
 

1. Adequar la modificació del conveni amb l’ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor d’acord 
amb el nou encàrrec, tenint en compte que l’import estimatiu per l’educador/a social, per 
l’any 2016, és: 
 

Perfil 
professional 

% 
dedicació 

Estimació 
del cost 

anual del 
professional 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import 
estimat de 

finançament 
de la 

Generalitat 

Import total anual 
estimat de 

l’educador/a social a 
pagar per 

l’AJUNTAMENT 

Educador/a social 100% 38.864,94 € 0,85 % 19.153,52 € 19.711,42 € 

 
2. Que l’entrada en vigor de la modificació del conveni per a la Gestió i la prestació del Servei 

Bàsic d’Atenció Social es preveu que sigui el 1 de juliol de 2016, en el cas que s’hagi 
formalitzat el conveni. 
 

3. Augmentar la dedicació com a educador/a social de l’ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor, passant del 85%  al 100% de dedicació. 
 

4. Que es modifiqui el pressupost de despeses 2016 tal com queda detallat corresponent a 
les partides pressupostàries següents: 
 
- Pressupost despeses: 

o 231.02.131.00 Personal temporal: 2.195,97 € 
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o 231.02.160.00 Seguretat Social: 718,90 € 
- Pressupost ingressos: 

o 462.0024 Aportació ajuntaments: 2.914,87 €” 

 
2. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 

estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels 
principis següents: 
 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als 
serveis socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia 
redistributiva. Aquest principi no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al 
fet que els usuaris compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació 
econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions 
públiques i la sostenibilitat del sistema. 
 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels 
serveis socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i 
financers i dels equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També 
n'han d'assegurar la planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei 
si se'n determina la necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia 
social i qualitat. 
 
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb 
criteris d'economia, eficiència i eficàcia.” 

 
2. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis 

socials o, si escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de 
contribuir al finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la 
normativa aplicable. 
 

3. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials 
s'organitza en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb 
el diàleg entre tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, 
i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 
 

4. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el primer nivell 
del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als 
àmbits familiar i social. 
 

5. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen 
territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el 
treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional 
necessari per al compliment de llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport 
tècnic i administratiu que s'estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics 
inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els 
serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
 

6. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un caràcter 
polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones 
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perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es 
troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar 
respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels 
serveis. 
 

7. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les 
següents: 
 
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur 

àmbit territorial. 
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als 

drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions 

de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, 
convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció 
Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades. 

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de 
promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la 
persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa 
pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la 
xarxa pública han d'elaborar el dit programa. 

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors. 

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les 
unitats de convivència i els grups en situació de risc. 

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o 
de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció 
diürna, tecnològica i residencial. 

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
m) Gestionar prestacions d'urgència social. 
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones 

dels col·lectius més vulnerables. 
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i 

comarcal i les altres que li siguin atribuïdes. 
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips 

professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món 
associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de 
persones afectades per causes judicials. 
 

8. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis 
socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, 
els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i 
que es destinen a complir les finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. 
Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, 
econòmiques o tecnològiques. 
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9. L’article 21.1 de la LSS estableix que les prestacions de servei són els serveis i les 

intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la 
prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció 
de persones, d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social. 
 

10. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents 
actuacions i intervencions acomplertes pels equips professionals: 
 
a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests. 
b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats 

plantejades. 
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació 

social. 
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, 

convivencials i familiars i de les demandes socials. 
e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les 

finalitats dels serveis socials. 
f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament. 
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada. 
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar. 
i) L'atenció diürna. 
j) L'atenció domiciliària. 
k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials. 

 
11. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir 

cada tipus de prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip 
professional que l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de 
l'equip, i els estàndards de qualitat. En tots els casos ha de garantir l'accés a les 
prestacions amb el suport de l'Administració, tenint en compte criteris de 
progressivitat en la renda dels usuaris. 
 

12. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a 
dret subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha 
d'incloure, almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova 
objectiva que n'acrediti la necessitat. 
 

13. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de 
Serveis Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el 
conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, 
amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, 
amb l’objecte de promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en 
persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc 
social o d’exclusió. 

 
14. Les funcions del servei bàsic d’atenció social són definides en la Cartera de 

Serveis Socials:  
 
a) Informació, orientació i assessorament. 
b) Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
c) Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
d) Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
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e) Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 
via reglamentària. 

f) Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 
intervenció. 

g) Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 
especialitzada. 

h) Treball social comunitari. 
 
15. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 

següents: 
 
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per 

altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent. 

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si 
escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 
socials bàsics. 

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels 

serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració 
de la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la 
Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent. 

g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions 
d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en 

matèria de serveis socials. 
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres 

sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit 
dels serveis socials locals. 

k)  Les que els atribueixen les lleis. 
 
16. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els 

municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències 
pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions 
d'assumir directament o mancomunadament. 
 

17. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la 
unitat primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials 
bàsics. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de 
vint mil habitants, prenent com a base el municipi. 
 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu 
creat especialment amb aquesta finalitat. 
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de 
serveis socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 

 
18. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 

socials, disposa que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les 
administracions locals i les administracions supramunicipals poden assumir les 
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funcions que la llei atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s’han de 
respectar les competències que els ajuntaments i els consells comarcals tenien 
assumides en el moment de l’entrada en vigor de la llei. 
 
En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 
3 d’agost, de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria 
primera de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la 
manera següent: 

 
"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions 
veguerials que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les 
modificacions de la normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, 
incloses les relatives a l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell 
moment, els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord 
amb el que determina l'article 91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.” 
 
Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la 
rúbrica disposició derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la vigència 
els articles esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 
30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en el 
moment que es constitueixin els consells de vegueria, d'acord amb el que estableix 
la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna 
l'article únic de la llei present. 

 
19. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 

refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, 
de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de 
serveis socials com la unitat territorial elemental de prestació de serveis que forma 
part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya. 
 

20. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència 
i serveis socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis 
socials, estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les 
següents àrees:  
 
I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de 

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

de municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 
 
21. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es 

desenvolupen a l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials 
d’atenció primària, la seva zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i 
gestió dels serveis socials d’atenció primària, mitjançant un o més equips 
multiprofessionals. 
 

22. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells 
comarcals exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de 
serveis socials formades per més d’un municipi. 
 

23. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària 
disposa que correspon als consells comarcals el següent:  
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“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, 
l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió 
dels serveis socials d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis 
socials d'atenció primària del sector públic i privat d'acord amb les normes de 
coordinació dictades pel Govern de la Generalitat, i de suport informatiu, 
d'avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores de la Generalitat. 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis 
socials i l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les 
competències atribuïdes a altres administracions.” 

 
24. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança 

amb les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes 
en serveis socials dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos 
dels ajuntaments i d'altres ens locals, les herències intestades si correspon 
d'heretar a la Generalitat, les obres socials de les caixes d'estalvis, les aportacions 
d'altres entitats privades i les dels usuaris, en els termes que estableix aquesta llei. 
 

25. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la 
responsabilitat de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió 
dels serveis socials que estableix aquesta llei es compleixin adequadament. 
 

26. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis i els altres ens locals han de 
consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els 
serveis socials de llur competència. 
 

27. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de 
responsabilitat pública s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat que 
garanteixi a l'usuari o usuària l'accés al servei, donant preferència a la dotació de 
serveis a tot el territori. 
 

28. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la 
Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els 
equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i 
els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis 
socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot 
haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a 
domicili. 
 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i 
la Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal 
amb la corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta 
aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis 
socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de 
teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada 
àrea bàsica de serveis socials. 

 
29. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir l'accés 

universal als serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en 
compte que l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la 
teleassistència i els serveis d'ajuda a domicili, d'acord amb el que estableix 
aquesta llei. També han de garantir l'accés universal a les prestacions de servei 
garantides i el finançament del mòdul social d'aquestes prestacions, d'acord amb la 
Cartera de serveis socials. 
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30. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març.  
 

31. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou 
l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.  

 
32. L’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya preveu que correspon 
a la comarca l’exercici de les competències següents:  
 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici 
de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que 
compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de 
gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis 
sectorials. 
 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, 
la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de 
municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió 
han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-
los.” 

 
33. L’article 25.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, preveu que en l’àmbit 
de les seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els 
requisits que estableix la pròpia llei. 

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

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

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

36. 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, disposa que 
correspon al ple exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis 
i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans 
comarcals. 
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació del conveni per a la 
gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor, d’acord amb el redactat següent:  

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, la senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor, assistida per la secretària de la corporació, la senyora Núria Fàbregas 
Pujadas. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 
2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
L’alcaldessa en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb 
l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquesta  
addenda de modificació del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció 
social, i 
 

EXPOSEN 
 

1. L’11 de març de 2015, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor vam formalitzar el conveni de col·laboració en la gestió i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi de Sant Antoni de Vilamajor, 
en endavant el CONVENI.  

 
2. El 17 de febrer de 2016, registre d’entrada 717, l’Ajuntament de Sant Antoni de 

Vilamajor, en endavant l’AJUNTAMENT, ha sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, l’increment de dedicació de 
l’educador/a social amb l’objectiu de complir amb les funcions del servei bàsic d’atenció 
social definides en la Cartera de Serveis Socials. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir 
aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 

 
L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del conveni de col·laboració en la gestió i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi de Sant Antoni de Vilamajor 
formalitzat pel CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT, per  ampliar la dedicació de 
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l’educador/a social.  
 

Segon. Contingut de la modificació 
 

1. Per raó d’aquesta addenda es modifica el pacte 2.2 del CONVENI en el sentit següent:  
 

i. On diu:  
  

“Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme 
mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s: 

 

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 37,5 

hores 

Sant Antoni Vilamajor Treballador/a social 37,5 100% 

Sant Antoni Vilamajor Educador/a social 31,875 85% 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i 
les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades, d’acord amb el 
conveni col·lectiu o l’acord regulador de les condicions laborals dels funcionaris del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.” 

 
ii. Ha de dir:  

 
“Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme 
mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s: 

 

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 37,5 

hores 

Sant Antoni Vilamajor Treballador/a social 37,5 100% 

Sant Antoni Vilamajor Educador/a social 37,5 100% 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i 
les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades, d’acord amb el 
conveni col·lectiu o l’acord regulador de les condicions laborals dels funcionaris del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.” 

 
Tercer. Import anual estimat de l’educador/a social amb l’increment de dedicació 

 
En relació amb l’educador/a social, l’import anual estimat que ha de pagar l’AJUNTAMENT 
al CONSELL COMARCAL, si es manté el cost del mòdul per professional que fixa el 
protocol addicional de concreció per al 2015 del contracte programa 2012-2015, per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat formalitzat pel CONSELL COMARCAL i el 
Departament de Benestar Social i Família, és el següent: 
 

 
En el cas que es modifiqui el mòdul establert el protocol addicional anual, serà el nou 
import el que es tingui en compte pel càlcul de la quantitat que hagi d’abonar 
l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL. 

 
Quart. Conservació del CONVENI 
 

Perfil professional 
% 

dedicació 

Estimació 
del cost 

anual del 
professional 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import 
estimat de 

finançament 
de la 

Generalitat 

Import total anual estimat 
de l’educador/a social a 

pagar per l’AJUNTAMENT 

Educador/a social 100% 38.864,94 € 0,85 % 19.153,52 € 19.711,42 € 
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El contingut del CONVENI es manté vigent en tot allò que hagi estat modificat per aquesta 
addenda. 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de juliol de 2016 fins a la finalització del conveni que modifica. 
 

2. Nogensmenys, en el cas que la formalització d’aquesta addenda sigui posterior a l’1 de 
juliol de 2016, l’ampliació de la dedicació convinguda tindrà lloc dins del termini de 15 
dies hàbils comptadors a partir de la data de la seva formalització, sempre i quan el 
CONSELL COMARCAL hi hagi pogut adscriure el personal.  

 
Sisè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta 
addenda seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
Les parts, després de llegir l’addenda de modificació, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i la signen.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.” 
 

 
22. Dictamen de modificació del contingut i la signatura del conveni per a la 

gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de 
Sant Pere de Vilamajor. 
 

Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, d’11 
de maig de 2016, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 d’abril de 2016, la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, la senyora 

Montserrat Rossinés i Bayó, ha emès l’informe següent:  
 
“Relació de fets: 
 
1. Els ajuntaments i els consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal 

d'estendre de manera progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de 
responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació 
tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent. 
 

2. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat i 
coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el 
benestar social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de promoure els 
mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, 
especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 
 
Així mateix, les ràtios de professionals es fixen en 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials per cada 15.000 habitants. 

 
3. El 21 de desembre de 2015 es va signar l’Acord marc entre el Departament de Benestar 

Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya que recull els criteris generals per al nou Contracte -  Programa per 
al període 2016-2019. Aquest Acord Marc entre d’altres: 
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...../Hi ha però, reptes que fins ara no s’han arribat a assolir plenament, com pot ser 
el ple desplegament dels Equips Bàsics de Serveis Socials (en endavant EBAS) i 
dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (en endavant EAIA) o  un avenç 
significatiu del sistema d’avaluació dels serveis. Cal continuar treballant plegats per 
aconseguir aquestes fites i d’altres que es puguin acordar en endavant. 
Les dificultats socioeconòmiques dels últims anys han provocat un   creixement de 
demanda de serveis socials i polítiques de benestar que ha resultat difícil atendre 
amb les disponibilitats d’anys anteriors.  
Ha calgut créixer en serveis i recursos, precisament en moments que les 
administracions públiques estaven obligades a moure’s en escenaris de contenció de 
la despesa. Ha calgut, doncs, marcar noves prioritats respecte el que s’havia acordat 
per al període quadriennal. Prioritats orientades totes elles a cobrir les necessitats 
bàsiques de les persones i de les famílies que es trobaven en situacions de major 
vulnerabilitat. Això ha suposat un esforç compartit però molt especialment, dels i les 
professionals dels EBAS que cada dia atenen des de la immediatesa, aquestes 
persones. És precisament per aquesta situació de dificultat socioeconòmica, que s’ha 
requerit cada vegada més la seva actuació no només per atendre un major volum de 
persones sinó també per una intervenció més integral.  
És per tot això que cal prioritzar les accions del CP 2016-2019 que incideixen 
directament en els professionals dels EBAS els quals actuen de porta d’entrada al 
sistema de serveis social. 
Les tres institucions signatàries del present Acord volen deixar constància expressa 
del reconeixement envers cadascun i cadascuna d’aquests/es professionals..../ 

 
El Contracte – Programa 2016-2019  no s’ha signat, inicialment, es preveu la signatura el 
mes de maig de 2016 

 
4. El mòdul establert al protocol addicional de 2015 del Contracte Programa entre el 

Departament de Benestar Social i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de 
Serveis socials  és de 34.141.74 €,  22.535,55 € el 66% d’aportació del Departament de 
Benestar Social i Família. 
  

5. El 22 de maig de 2015 el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor van formalitzar un conveni que té per objecte establir la relació, la participació, 
les obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdues institucions en la gestió de 
l’equip dels serveis socials bàsics que exerceix les seves funcions en el municipi de Sant 
Pere de Vilamajor i la prestació del servei bàsic d’atenció social. 

 
6. En el pacte segon punt 2 del conveni s’establia la dedicació de cada un dels professionals 

que configuren l’equip dels serveis socials bàsics, pel municipi de Sant Pere de Vilamajor: 
 

Perfil professional Hores de dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació amb una jornada de 
37,5 hores 

Treballador/a social 22,5 60% 

Educador/a social 22,5 60% 

 
La resta de la jornada dels professionals, el 40%, l’educador/a social i treballador/a social, 
la dediquen a serveis socials de la Cànoves i Samalús, completant la seva jornada fins al 
100% de dedicació. 

 
7. En el pacte quart punt 1 s’estableix l’import estimatiu que ha de pagar l’ajuntament al 

Consell Comarcal, en relació a l’any 2015: 
 

Perfil 
professional 

% 
dedicació 

Estimació del 
cost dels 

professionals 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import 
estimat de 

finançament 
de la 

Generalitat 

Import 
estimat per 

professional 

Import total 
estimat dels 

professionals a 
pagar per 

l’AJUNTAMENT 

Treballador/a 
social 

60% 22.353,57 € 0,60 12.674,44 € 9.679,13 € 

21.334,67 € 
Educador/a 60% 24.329,98 € 0,60 12.674,44 €  11.655,54 € 



187 
 

social 

 
8. El 30 de novembre de 2015, amb registre d’entrada 2015/5073, l’Ajuntament de Sant Pere 

de Vilamajor, per mitjà d’un escrit de l’alcaldessa, la senyora Pamela Isús i Saurí, sol·licita 
mantenir la col·laboració i la cooperació  amb l’Ajuntament en la prestació del servei bàsic 
d’atenció social, i demana augmentar la jornada de la treballador/a social i l’educador/a 
social fins a al 100% de la jornada, amb l’objectiu d’acomplir les funcions següents: 
 

1. Informació, orientació i assessorament 
2. Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió 
3. Aplicació del tractament de suport a persones,  famílies o grups 
4. Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
5. Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 

via reglamentària. 
6. Tramitació i seguiment de programes i programes que requereixin la seva 

intervenció 
7. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 

especialitzada 
8. Treball social comunitari 

 
9. El 28 d’abril de 2016, amb registre d’entrada E/001222-2016, l’Ajuntament de Sant Pere de 

Vilamajor, per mitjà d’un escrit de l’alcaldessa, la senyora Pamela Isús i Saurí, sol·licita la 
col·laboració i la cooperació amb l’Ajuntament reforçant l’atenció del servei bàsic d’atenció 
social demanant la contractació d’un/a auxiliar administratiu a 66,67% de jornada amb 
l’objectiu d’acomplir les funcions següents: 
  

1) Gestionar l’agenda i el programa Hestia  
2) Atenció personal i telefònica (trucades usuaris, enviament cartes...)  
3) Realitzar, mantenir i actualitzar els expedientes i l’arxiu.  
4) Tractament de la informació amb l’ús d’eines ofimàtiques ( excel i word) (llistats, 
cartes, oficis, decrets...)  
5) Recollida, classificació, preparació i supervisió de documentació dels diferents ajuts 
i sol·licituds dels usuaris.  
6) Altres funcions anàlogues corresponent al seu lloc de treball.  
 

10. El resum de diferències de costos anuals pel 2016 tenint en compte el conveni actual amb 
Sant Pere de Vilamajor és: 
 

  % dedicació Salari Costos Seg. Social Total 

Treballador/a Social- 
dedicació actual 60 17.284,15 € 5.549,69 € 22.833, 84 € 

Educador/a Social- 
dedicació actual 60 18.462,00 € 6.111,36 € 24.573,36 € 

Treballador/a Social- nova 
proposta  100 28.806,92 € 9.249,48 € 38.056,40 € 

Educador/a Social – nova 
proposta  100 31.102,18 € 10.205,44 € 41.307,62 € 

Auxiliar administratiu- 
nova creació 66,67 

12.948,14 € 4.158,69 € 17.106,83 € 

Increment Treb.Social (*) 40 5.761,39 € 1.849,90 € 7.611,28 € 

Increment Ed.Social (*) 40 6.220,44 € 2.041,09 € 8.261,53 € 

Increment Auxiliar Adm. (*) 66,67 6.474,07 € 2.079,35 € 8.553,42 € 

 
(*) Aquest increment està calculat a partir de data 1 de juliol de 2016. 
 
Es preveu una aportació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en relació al 
mòdul que estableix el Departament, de:  
 
Treballador/a social Sant Pere de Vilamajor 0,60%:  13.520,13 € 
Educador/a social Sant Pere de Vilamajor 0,60%:     13.520,13 € 
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Per la figura d’auxiliar administratiu no hi ha subvenció, doncs és un professional que no té 
aportació assignada per contracte programa. 
 

D’acord amb això, proposo:  
 

1. Adequar la modificació del conveni amb l’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor d’acord 
amb el nou encàrrec, tenint en compte que l’import estimatiu per treballador/a social, 
l’educador/a social i l’auxiliar administratiu, per l’any 2016, és: 
 

Perfil professional 
% 

dedicació 

Estimació 
dels costos 
anual dels 

professionals 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import 
estimat 

finançament 
de la 

Generalitat 

Import total anual 
estimat a pagar per 

l’AJUNTAMENT 

Treballador/a social 100% 38.056,40 € 0,60 13.520,13 € 

69.430,59 € Educador/a social 100% 41.307,62  € 0,60 13.520,13 € 

Auxiliar administratiu 66,67% 17.106,83 € 0,00 0,00 € 

 
2. Que l’entrada en vigor de la modificació del conveni per a la Gestió i la prestació del Servei 

Bàsic d’Atenció Social es preveu que sigui el 1 de juliol de 2016, en el cas que s’hagi 
formalitzat el conveni. 

3. Augmentar la dedicació del/a treballador/a social i l’educador/a social de l’ajuntament de 
Sant Pere de Vilamajor, passant del 60% al 100% de dedicació. 

 
4. L’aprovació de les bases i convocatòria per una plaça d’auxiliar administratiu per reforçar 

l’atenció als serveis bàsics d’atenció social de l’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, amb 
una dedicació de 66,67%, 25 hores setmanals. 

 
5. Que es modifiqui el pressupost de despeses 2016, amb l’augment tal com queda detallat 

corresponent a les partides pressupostàries següents: 
 
- Pressupost despeses: 

o 231.02.131.00 Personal temporal: 12.694,51 € 
o 231.02.160.00 Seguretat Social: 5.970,34 € 
o 231.02.130.00 Personal fix: 5.761,39 € 

 
- Pressupost ingressos: 

o 462.0024 Aportació ajuntaments: 24.426,24 €” 

 
2. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 

estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels 
principis següents: 
 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als 
serveis socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia 
redistributiva. Aquest principi no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al 
fet que els usuaris compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació 
econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions 
públiques i la sostenibilitat del sistema. 
 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels 
serveis socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i 
financers i dels equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També 
n'han d'assegurar la planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei 
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si se'n determina la necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia 
social i qualitat. 
 
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb 
criteris d'economia, eficiència i eficàcia.” 

 
2. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis 

socials o, si escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de 
contribuir al finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la 
normativa aplicable. 
 

3. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials 
s'organitza en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb 
el diàleg entre tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, 
i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 
 

4. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el primer nivell 
del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als 
àmbits familiar i social. 
 

5. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen 
territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el 
treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional 
necessari per al compliment de llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport 
tècnic i administratiu que s'estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics 
inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els 
serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
 

6. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un caràcter 
polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones 
perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es 
troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar 
respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels 
serveis. 
 

7. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les 
següents: 
 
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur 

àmbit territorial. 
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als 

drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions 

de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, 
convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció 
Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades. 

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de 
promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la 
persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa 
pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la 
xarxa pública han d'elaborar el dit programa. 

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 
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f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors. 

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les 
unitats de convivència i els grups en situació de risc. 

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o 
de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció 
diürna, tecnològica i residencial. 

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
m) Gestionar prestacions d'urgència social. 
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones 

dels col·lectius més vulnerables. 
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i 

comarcal i les altres que li siguin atribuïdes. 
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips 

professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món 
associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de 
persones afectades per causes judicials. 
 

8. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis 
socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, 
els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i 
que es destinen a complir les finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. 
Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, 
econòmiques o tecnològiques. 
 

9. L’article 21.1 de la LSS estableix que les prestacions de servei són els serveis i les 
intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la 
prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció 
de persones, d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social. 
 

10. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents 
actuacions i intervencions acomplertes pels equips professionals: 
 
a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests. 
b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats 

plantejades. 
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació 

social. 
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, 

convivencials i familiars i de les demandes socials. 
e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les 

finalitats dels serveis socials. 
f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament. 
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada. 
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar. 
i) L'atenció diürna. 
j) L'atenció domiciliària. 
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k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials. 
 

11. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir 
cada tipus de prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip 
professional que l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de 
l'equip, i els estàndards de qualitat. En tots els casos ha de garantir l'accés a les 
prestacions amb el suport de l'Administració, tenint en compte criteris de 
progressivitat en la renda dels usuaris. 
 

12. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a 
dret subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha 
d'incloure, almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova 
objectiva que n'acrediti la necessitat. 
 

13. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de 
Serveis Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el 
conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, 
amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, 
amb l’objecte de promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en 
persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc 
social o d’exclusió. 

 
14. Les funcions del servei bàsic d’atenció social són definides en la Cartera de 

Serveis Socials:  
 
a) Informació, orientació i assessorament. 
b) Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
c) Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
d) Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 

territorial corresponent. 
e) Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 

via reglamentària. 
f) Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 

intervenció. 
g) Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 

especialitzada. 
h) Treball social comunitari. 

 
15. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències 

següents: 
 
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per 

altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent. 

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si 
escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 
socials bàsics. 

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels 

serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració 
de la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la 
Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent. 
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g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions 
d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en 

matèria de serveis socials. 
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres 

sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit 
dels serveis socials locals. 

k)  Les que els atribueixen les lleis. 
 
16. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els 

municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències 
pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions 
d'assumir directament o mancomunadament. 
 

17. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la 
unitat primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials 
bàsics. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de 
vint mil habitants, prenent com a base el municipi. 
 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu 
creat especialment amb aquesta finalitat. 
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de 
serveis socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 

 
18. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 

socials, disposa que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les 
administracions locals i les administracions supramunicipals poden assumir les 
funcions que la llei atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s’han de 
respectar les competències que els ajuntaments i els consells comarcals tenien 
assumides en el moment de l’entrada en vigor de la llei. 
 
En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 
3 d’agost, de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria 
primera de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la 
manera següent: 

 
"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions 
veguerials que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les 
modificacions de la normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, 
incloses les relatives a l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell 
moment, els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord 
amb el que determina l'article 91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.” 
 
Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la 
rúbrica disposició derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la vigència 
els articles esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 
30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en el 
moment que es constitueixin els consells de vegueria, d'acord amb el que estableix 
la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna 
l'article únic de la llei present. 
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19. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la 
refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, 
de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de 
serveis socials com la unitat territorial elemental de prestació de serveis que forma 
part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya. 
 

20. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència 
i serveis socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis 
socials, estableix com a sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les 
següents àrees:  
 
I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de 

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

de municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 
 
21. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es 

desenvolupen a l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials 
d’atenció primària, la seva zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i 
gestió dels serveis socials d’atenció primària, mitjançant un o més equips 
multiprofessionals. 
 

22. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells 
comarcals exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de 
serveis socials formades per més d’un municipi. 
 

23. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària 
disposa que correspon als consells comarcals el següent:  
 
“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, 
l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió 
dels serveis socials d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis 
socials d'atenció primària del sector públic i privat d'acord amb les normes de 
coordinació dictades pel Govern de la Generalitat, i de suport informatiu, 
d'avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores de la Generalitat. 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis 
socials i l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les 
competències atribuïdes a altres administracions.” 

 
24. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança 

amb les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes 
en serveis socials dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos 
dels ajuntaments i d'altres ens locals, les herències intestades si correspon 
d'heretar a la Generalitat, les obres socials de les caixes d'estalvis, les aportacions 
d'altres entitats privades i les dels usuaris, en els termes que estableix aquesta llei. 
 

25. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la 
responsabilitat de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió 
dels serveis socials que estableix aquesta llei es compleixin adequadament. 
 

26. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis i els altres ens locals han de 
consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els 
serveis socials de llur competència. 
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27. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de 

responsabilitat pública s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat que 
garanteixi a l'usuari o usuària l'accés al servei, donant preferència a la dotació de 
serveis a tot el territori. 
 

28. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la 
Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els 
equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i 
els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis 
socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot 
haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a 
domicili. 
 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus 
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i 
la Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal 
amb la corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta 
aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis 
socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de 
teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada 
àrea bàsica de serveis socials. 

 
29. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir l'accés 

universal als serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en 
compte que l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la 
teleassistència i els serveis d'ajuda a domicili, d'acord amb el que estableix 
aquesta llei. També han de garantir l'accés universal a les prestacions de servei 
garantides i el finançament del mòdul social d'aquestes prestacions, d'acord amb la 
Cartera de serveis socials. 

 
30. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març.  
 

31. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou 
l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.  

 
32. L’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya preveu que correspon 
a la comarca l’exercici de les competències següents:  
 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i 
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis 
sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici 
de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que 
compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de 
gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis 
sectorials. 
 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, 
la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de 
municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 
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del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió 
han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-
los.” 

 
33. L’article 25.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, preveu que en l’àmbit 
de les seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els 
requisits que estableix la pròpia llei. 

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

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

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació del conveni per a la 
gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor, d’acord amb el redactat següent:  

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, la senyora Pamela Isus Sauri, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor, assistida pel secretari de la corporació, el senyor Jordi Martorell Jorba. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 
2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
L’alcaldessa en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
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de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquesta  
addenda de modificació del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció 
social, i 
 
 

EXPOSEN 
 

1. El 26 de febrer de 2015, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor vam formalitzar el conveni de col·laboració en la gestió i la prestació 
del servei bàsic d’atenció social en el municipi de Sant Pere de Vilamajor, en endavant 
el CONVENI.  

 
2. El 30 de novembre de 2015 i el 28 d’abril de 2016, registre d’entrada 5.073 i E/001222-

2016 respectivament, l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, en endavant 
l’AJUNTAMENT, ha sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 
CONSELL COMARCAL, l’increment de dedicació del treballador/a social i l’educador/a 
social amb l’objectiu de complir amb les funcions del servei bàsic d’atenció social 
definides en la Cartera de Serveis Socials, així com la dedicació d’un/a auxiliar 
administratiu amb una dedicació del 66,67%.  

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir 
aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents 

 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte 
 

L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del conveni de col·laboració en la gestió i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi de Sant Pere de Vilamajor 
formalitzat pel CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT, per ampliar la dedicació del 
treballador/a social i l’educador/a social i incloure-hi la dedicació d’un auxiliar administratiu 
en les condicions establertes en el pacte segon següent. 

 
Segon. Contingut de la modificació 

 
1. Per raó d’aquesta addenda es modifica el CONVENI en el sentit següent:  

 
a) En el pacte 2.2:  
 

i. On diu:  
 
“Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme 
mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s: 

 

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 37,5 

hores 

Sant Pere de Vilamajor Educador/a social 22,5 60% 

Sant Pere de Vilamajor Educador/a social 22,5 60% 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i 
les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades, d’acord amb el 
conveni col·lectiu o l’acord regulador de les condicions laborals dels funcionaris del 
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Consell Comarcal del Vallès Oriental.”  
 

ii. Ha de dir:  
 

“Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme 
mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s: 

 

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 37,5 

hores 

Sant Pere de Vilamajor Educador/a social 37,5 100% 

Sant Pere de Vilamajor Educador/a social 37,5 100% 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i 
les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades, d’acord amb el 
conveni col·lectiu o l’acord regulador de les condicions laborals dels funcionaris del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.”  

 
 
b) S’afegeix l’apartat 2.4 següent:  
 

“El CONSELL COMARCAL presta suport administratiu pel servei bàsic d’atenció 
social mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s:  
 

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 

setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 37,5 

hores 

Sant Pere de Vilamajor Auxiliar administratiu 25 66,67% 

 
L’AJUNTAMENT paga al CONSELL COMARCAL la totalitat del cost de l’auxiliar 
administratiu d’acord amb el règim econòmic previst al pacte 4t del conveni. 
 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i 
les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades, d’acord amb el 
conveni col·lectiu o l’acord regulador de les condicions laborals dels funcionaris del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.”  

 
 
Tercer. Import anual estimat amb els increments de dedicació 

 
L’import anual estimat que ha de pagar l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL, si es 
manté el cost del mòdul per professional que fixa el protocol addicional de concreció per al 
2015 del contracte programa 2012-2015, per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat formalitzat pel CONSELL COMARCAL i el Departament de Benestar 
Social i Família, és el següent: 
 

 
En el cas que es modifiqui el mòdul establert el protocol addicional anual, serà el nou 
import el que es tingui en compte pel càlcul de la quantitat que hagi d’abonar 

Perfil 
professional 

% 
dedicació 

Estimació 
dels costos 
anual dels 

professionals 

% 
finançament 

de la 
Generalitat 

Import 
estimat 

finançament 
de la 

Generalitat 

Import total anual estimat a 
pagar per l’AJUNTAMENT 

Treballador/a 
social 

100% 38.056,40 € 0,60 13.520,13 € 

69.430,59 € 
Educador/a 
social 

100% 41.307,62  € 0,60 13.520,13 € 

Auxiliar 
administratiu 

66,67% 17.106,83 € 0,00 0,00 € 
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l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL. 
 
Quart. Conservació del CONVENI 
 
El contingut del CONVENI es manté vigent en tot allò que hagi estat modificat per aquesta 
addenda. 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de juliol de 2016 fins a la finalització del conveni que modifica, sempre i quan 
el CONSELL COMARCAL hi hagi pogut adscriure el personal.  
 

2. Nogensmenys, en el cas que la formalització d’aquesta addenda sigui posterior a l’1 de 
juliol de 2016, els efectes de la modificació convinguda tindrà lloc dins del termini de 15 
dies hàbils comptadors a partir de la data de la seva formalització, sempre i quan el 
CONSELL COMARCAL hi hagi pogut adscriure el personal.  

 
Sisè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta 
addenda seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
Les parts, després de llegir l’addenda de modificació, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i la signen.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.” 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova els dictàmens del punt 17 al punt 22 de l’Ordre del dia per unanimitat 
dels 27 membres assistents, essent 33 de dret i 33 de fet. 

 
 
ÀREA DE TURISME 

 
23. Dictamen d’aprovació del Pla de turisme de l’any 2016. 

 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Turisme, d’11 de maig de 2016, 
que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 5 de maig de 2016, la cap de l’Àrea de Desenvolupament Local, senyora Esther 

Garcia i Garcia, ha emès l’informe següent:  
 
“ 
1. El turisme és un motor econòmic molt important que pot ajudar en la recuperació 

econòmica ja que té una gran capacitat per distribuir riquesa i generar llocs de treball. 
 

2. En aquest sentit, des de l’inici de la crisi actual l’oferta turística ha registrat una 
expansió important: s’han comercialitzat més destinacions turístiques, s’ha incrementat 
l’oferta de places hoteleres, l’oferta de restauració, serveis d’intermediació, entre 
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d’altres, la qual cosa recomana la continuació de les actuacions en matèria de turisme 
que afavoreixin la recuperació econòmica del territori. 
 

3. El PIB turístic al Vallès Oriental, segons dades de 2013, representa un 6,20 % de 
l’economia de tota l’àrea i, a nivell laboral, la xifra dels llocs de treball relacionats amb 
hostaleria i turisme, a principis de 2016 és de 7.773, la qual cosa representa al voltant 
del 5,9 % del total de l’ocupació localitzada a la comarca. 
 

4. El turisme al Vallès Oriental presenta una gran diversitat d’activitats naturals i culturals i 
una oferta d’allotjament turístic estable de 6.988 places el 2014, amb una evolució de la 
demanda clarament positiva durant aquest mateix any. Els indicadors de l’oferta 
turística del 2014 mostren un canvi de tendència després dels registres negatius de 
l’any anterior. D’aquesta manera s’ha mantingut el mateix nombre de places 
d’allotjament, i destaca un lleuger augment en el nombre de places dels establiments 
de turisme rural (el 9,6% més que l’any anterior).  
 

5. El Vallès Oriental presenta una sèrie de recursos turístics tant en l’àmbit natural, com 
cultural, patrimonial,  històric, etc..a més de comptar també amb un sector turístic de 
gran rellevància en el nostre territori. Fruit d’aquesta conjuntura, considerem molt 
important donar un impuls a l’activitat turística per tal de dinamitzar l’economia local, un 
fet que contribuirà a millorar el grau de satisfacció dels visitants al mateix temps que es 
cerca el benestar dels residents. 
 

6. L’article 70 de la Llei de Turisme disposa que corresponen als consells comarcals, 
entre d’altres, les atribucions en promoció dels recursos turístics de la comarca, i 
exercir, per delegació o per conveni, competències municipals. 
 

7. Els objectius estratègics de les polítiques públiques de turisme al Vallès Oriental són: 
 
a. Desenvolupament de polítiques públiques, adequades a la destinació del Vallès 

Oriental, per fomentar el turisme  com a sector econòmic dinamitzador del territori.  
b. Creació de producte turístic en base als recursos existents en el nostre territori. A 

partir d’aquesta creació, treballada conjuntament amb els agents públics i privats 
del territori, es potenciarà la comercialització d’aquests per diferents canals.   

c. Millorar i fomentar la competitivitat dels establiments turístics, implantant el sistema 
de qualitat SICTED i professionalitzant el sector en base a formacions adequades a 
les necessitats detectades. 

d. Posicionar el producte turístic, creat en base a la nostra realitat, a mercats locals, 
nacionals i  internacionals.  

 
8. Els objectius fixats per a l’any 2016 són: 

 
a. Increment de la comercialització del producte turístic a través de la central de 

reserves de la web http://www.turismevalles.com.  
b. Creació i dinamització grups de treball temàtics de turisme amb la participació 

de públics i privats   
c. Increment de la implantació del SICTED als establiments de la comarca.  
d. Fer campanyes de comunicació que ens permetin donar a conèixer al visitant i 

turista de l’Àrea Metropolitana de Barcelona la destinació turística del Vallès 
Oriental.  

e. Coordinar i promoure accions de millora del coneixement sobre l’activitat turística 
comarcal com eina de presa de decisió de la gestió pública i privada.  

f. Accions promocionals mercat francès 
g. Dinamització taula shopping  
h. Dinamització turisme gastronòmic 
i. Treballar el senderisme a la comarca 

 
9. El Pla de Turisme és l’instrument de planejament mitjançant el qual els ajuntaments i el 

Consell Comarcal, conjuntament amb el sector privat, i d’acord amb la Diputació de 
Barcelona, concerten polítiques públiques de turisme al Vallès Oriental. 

http://www.turismevalles.com/
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10. Pel que fa al Pla de Turisme 2016, s’han fixat les següents accions: 

 
 

ÀMBIT DE TREBALL 1: CREACIÓ DE PRODUCTE  TURÍSTIC I QUALITAT EN DESTINACIÓ 

1.1 Bases de dades, recursos, productes, paquets turístics 

1.2 Grups de treball: senderisme, turisme rural... 

1.3  Accions de formació, tallers de turisme 

1.4 Col·laboració amb el Laboratori de turisme de Diputació de Barcelona (EDDETUR i d’altres 
informacions) 

1.5 Actualització i difusió d’informació del territori relacionades amb turisme escolar 

1.6 Ruta 3 Monts 

1.7 Implantació del SICTED a la comarca  

1.8  Participació a la Carta Europea de Turisme Sostenible 

1.9 Suport als municipis  

1.10 Afiliació a l’ACT 

1.11 Cerca de sinèrgies amb les comarques del Maresme i del Vallès Occidental (La Roca 
Village, 3 Monts...) 

ÀMBIT DE TREBALL 2:  PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ 

2.1 Difusió de la informació recollida  partir de diferents mitjans (web, bloc, publicacions, 
fires....) 

2.2 Assistència a fires 

2.3 Altres accions de promoció relacionades amb la marca Costa Barcelona 

2.4 Material de difusió (Subvenció Diputació Barcelona).  

2.5 Accions de promoció amb Diputació i ACT: blogtrips, famtrips, viatges de familiarització 

2.6 Col·laboració amb el Barcelona Catalunya Film Commission 

2.7 Gestió plataforma comercialització turismevalles.com  

2.8 Posicionament Xarxes socials (Facebook i twitter TurismeVallès) 

2.9 Gestió Bloc TurismeVallès 

2.10 Participació en els cercles de Diputació 

2.11 Promoció i difusió de les accions desenvolupades pel consorci DO ALELLA  

2.12 Accions conjuntes amb La Roca Village 

2.13 Accions de promoció TurismeVallès 

2.14 15% ingressos taxa destinats a Diputació de Barcelona 

2.15 Manteniment i millores plataforma web turismevalles.com 

2.16 Accions de promoció al mercat francès 

2.17 Creació i dinamització Taula Shopping 

2.18 Accions turisme gastronòmic 

ÀMBIT DE TREBALL 3: RELACIONS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I AGENTS DEL TERRITORI 

3.1 Reunió anual amb els regidors de turisme de la comarca 

3.2 Reunions periòdiques amb els tècnics de turisme de la comarca 

TOTAL 

 
11. El Plenari de Turisme del Vallès Oriental, reunit el 4 de maig de 2016, va aprovar el Pla 

de Turisme 2016. 
 
 
Per tot això PROPOSO, 
 

1. Aprovar el Pla de Turisme 2016.” 
 

2. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, les 
atribucions següents: 
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a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  
.../... 
d) L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord amb la 
legislació vigent.  
.../....  
h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la 
legislació de règim local. 
 
L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, 
sens perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, 
entre d’altres, les atribucions següents: 
 
a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment 
d’aquests recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos 
turístics essencials.  
 
b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca 
d’interès turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi 
turístic, en els termes establerts per la legislació de règim local.  
 
c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat 
per promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  
 
d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
 
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les 
denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.  
 
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística 
corresponent, que tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui 
declarada d’interès turístic, i potestatiu en la resta de casos.  
 
g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis 
de llur àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics.  
 
h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
 
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna 
l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de 
règim local.  

 
Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis 
turístics de competència municipal:  

 
a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, 
en cas de dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de 
règim local.  
 
b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
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c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels 
serveis i les obres municipals. 

 
2. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de 
les seves competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar els  serveis 
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal. El Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel 
decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril conté la mateixa previsió –article 66.1-. 
 
I en tot cas, d’acord amb el que disposa l’epígraf 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril el 
municipi exercirà competències en els termes de la legislació de l’Estat i de les 
comunitats autònomes en matèria de turisme; que l’article 66.3 del Text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya assigna com a pròpies en aquesta 
matèria. 
 

3. L’article 14.2.g) del Text refós de Llei de l’organització comarcal aprovada per 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que el Ple és el competent 
per aprovar els plans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el Pla d’acció de turisme 2016 següent: 
 

1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

 
1. Desenvolupament de polítiques públiques, adequades a la destinació del Vallès Oriental, per 

fomentar el turisme  com a sector econòmic dinamitzador del territori.  
2.    Creació de producte turístic en base als recursos existents en el nostre territori. A partir d’aquesta 

creació, treballada conjuntament amb els agents públics i privats del territori, es potenciarà la 
comercialització d’aquests per diferents canals.   

3.   Millorar i fomentar la competitivitat dels establiments turístics, implantant el sistema de qualitat 
SICTED i professionalitzant el sector en base a formacions adequades a les necessitats 
detectades. 

4.    Posicionar el producte turístic, creat en base a la nostra realitat, a mercats locals, nacionals i  
internacionals.  

 
2. OBJECTIUS ANUALS 

 
1. Increment de la comercialització del producte turístic a través de la central de reserves de la web  
http://www.turismevalles.com.  
2.  Creació i dinamització grups de treball temàtics de turisme amb la participació de públics i privats   
3.  Increment de la implantació del SICTED als establiments de la comarca.  
4. Fer campanyes de comunicació que ens permetin donar a conèixer al visitant i turista de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona la destinació turística del Vallès Oriental.  
4. Coordinar i promoure accions de millora del coneixement sobre l’activitat turística comarcal com 

eina de presa de decisió de la gestió pública i privada.  
5. Accions promocionals mercat francès 
6. Dinamització taula shopping  
7. Dinamització turisme gastronòmic 
8. Treballar el senderisme a la comarca 

 
3. RELACIÓ D’ACCIONS A DESENVOLUPAR 

 
 Cost 

€ 

ÀMBIT DE TREBALL 1: CREACIÓ DE PRODUCTE  TURÍSTIC I 
QUALITAT EN DESTINACIÓ 

61.500 

http://www.turismevalles.com/
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1.1 Bases de dades, recursos, productes, paquets turístics 5.500 (personal) 

1.2 Grups de treball: senderisme, turisme rural... 6.000 (personal) 

1.3  Accions de formació, tallers de turisme 5.000 (personal) 

1.4 Col·laboració amb el Laboratori de turisme de Diputació 
de Barcelona (EDDETUR i d’altres informacions) 

5.000 (personal) 

1.5 Actualització i difusió d’informació del territori 
relacionades amb turisme escolar 

4.000 (personal) 

1.6 Ruta 3 Monts 3.500 (personal) 

1.7 Implantació del SICTED a la comarca  15.000 (empresa externa) 

1.8  Participació a la Carta Europea de Turisme Sostenible 4.500 (personal) 

1.9 Suport als municipis  7.000 (personal) 

1.10 Afiliació a l’ACT 500  

1.11 Cerca de sinèrgies amb les comarques del Maresme i del 
Vallès Occidental (La Roca Village, 3 Monts...) 

5.500 (personal) 

ÀMBIT DE TREBALL 2:  PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ 106.966,27 

2.1 Difusió de la informació recollida  partir de diferents 
mitjans (web, bloc, publicacions, fires....) 

5.000 (personal) 

2.2 Assistència a fires 3.000 + 5.000 (personal) 

2.3 Altres accions de promoció relacionades amb la marca 
Costa Barcelona 

4.500 (personal) 

2.4 Material de difusió (Subvenció Diputació Barcelona).  10.000 

2.5 Accions de promoció amb Diputació i ACT: blogtrips, 
famtrips, viatges de familiarització 

4.500 (personal) 

2.6 Col·laboració amb el Barcelona Catalunya Film 
Commission 

5.000 (personal) 

2.7 Gestió plataforma comercialització turismevalles.com  10.521,43 (personal) 

2.8 Posicionament Xarxes socials (Facebook i twitter 
TurismeVallès) 

6.500 (personal) 

2.9 Gestió Bloc TurismeVallès 5.500 (personal) 

2.10 Participació en els cercles de Diputació 5.000 (personal) 

2.11 Promoció i difusió de les accions desenvolupades pel 
consorci DO ALELLA  

1.750 (personal) 

2.12 Accions conjuntes amb La Roca Village 1.750 (personal) 

2.13 Accions de promoció TurismeVallès 10.000 (empresa externa) 

2.14 15% ingressos taxa destinats a Diputació de Barcelona 3.741,726 

2.15 Manteniment i millores plataforma web turismevalles.com 6.203,114 (empresa externa) 

2.16 Accions de promoció al mercat francès 10.000 

2.17 Creació i dinamització Taula Shopping 4.000 (personal) 

2.18 Accions turisme gastronòmic 5.000 (personal) 

ÀMBIT DE TREBALL 3: RELACIONS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
I AGENTS DEL TERRITORI 

9.654,51 

3.1 Reunió anual amb els regidors de turisme de la comarca 3.154,51 (personal) 

3.2 Reunions periòdiques amb els tècnics de turisme de la 
comarca 

6.500 (personal) 

TOTAL 178.120,78 € 
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4. CRONOGRAMA 

 
 

ACCIONS GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

Bases de dades, recursos, 
productes, paquets turístics 

            

Grups de treball              

Accions de formació             

Col·laboració amb el Lab             

Actualització i difusió 
d’informació del territori 
relacionades amb turisme 
escolar 

            

Ruta 3 Monts             

Implantació SICTED a la 
comarca 

            

Participació a la Carta 
Europea de Turisme 
Sostenible 

            

Suport als municipis             

Adhesió Club de turisme de 
Gastronomia ACT 

            

Cerca de sinèrgies amb les 
comarques del Maresme i 
V.Occ 

            

Difusió de la informació 
recollida a partir de diferents 
mitjans  

            

Fires             

Altres accions de promoció 
relacionades amb la marca 
Costa Barcelona 

            

Material de difusió             

Accions de promoció amb 
Diputació i ACT 

            

Col·laboració amb el 
Barcelona Catalunya Film 
Commission 

            

Gestió plataforma 
comercialització 
turismevalles.com 

            

Posicionament Xarxes socials              

Gestió Bloc TurismeVallès             

Participació en els cercles de 
Diputació 

            

Promoció i difusió de les 
accions desenvolupades pel 
consorci DO ALELLA 

            

Accions conjuntes amb la 
Roca Village 

            

Accions de promoció de la 
plataforma web 

            

15% ingressos taxa destinats 
a Diputació de Barcelona 

            

Manteniment i millores 
plataforma web 
turismevalles.com 

            

Accions de promoció al 
mercat francès 
 

            

Creació Taula de Shopping 
 

            

Accions de promoció de la 
gastronomia 
 

            

Reunió anual amb els 
regidors de turisme de la 
comarca 

            

Reunions periòdiques amb els 
tècnics de turisme 

            

 

2. Traslladar aquest acord als ajuntaments interessats.” 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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ÀREES DE MEDI AMBIENT I POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT 
 
24. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 

per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i de medi 
ambient i enginyeria amb el Consell Comarcal del Moianès i els ajuntaments 
de Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze Safaja. 

 
Llegida la part dispositiva del dictamen de les àrees de Medi Ambient i de Política 
Territorial i Mobilitat, d’11 de maig de 2016, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 2 de maig de 2016, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
“L’1 de maig de 2015 va entrar en vigor la Llei 4/2015, del 23 d'abril, de creació de la 
comarca del Moianès, dins la qual s’inclouen, entre d’altres, els municipis de Castellcir, 
Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja, que fins aquell moment havien format part del 
Vallès Oriental. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental, el Consell Comarcal del Moianès i els 
ajuntaments de Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze Safaja tenen subscrit un conveni de 
col·laboració, per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i de medi 
ambient i enginyeria, la vigència del qual finalitza el 30 de juny de 2016, per bé que és 
prorrogable fins al 31 de desembre de 2016. 
 
Aquesta assistència tècnica es concreta per a l’Ajuntament de Castellcir, amb una 
dedicació de 4 hores setmanals en matèria d’arquitectura tècnica i de 1,5 hores setmanals 
en matèria de medi ambient i enginyeria, amb un cost de 7.123,85 euros anuals. Per a 
l’Ajuntament de Castellterçol, amb una dedicació de 7 hores setmanals en matèria de medi 
ambient i enginyeria, amb un cost de 9.068,48 euros anuals. I per a l’Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja, amb una dedicació de 4 hores setmanals en matèria de medi ambient i 
enginyeria, amb un cost de 5.181,99 euros anuals. 
 
El 15 de març de 2016 el Consell Comarcal del Moianès va sol·licitar al Consell Comarcal 
del Vallès Oriental la pròrroga del conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència 
tècnica amb els ajuntaments de Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze Safaja fins al 31 de 
desembre de 2016, tot indicant que el Consell Comarcal del Moianès no disposa encara 
de consignació pressupostària per poder posar en funcionament el Consell Comarcal. 
 
L’article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i 
amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de 
les competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la pròrroga del conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Moianès i els ajuntaments de Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze 
Safaja, per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i de medi ambient 
i enginyeria en els termes assenyalats, per una durada de sis mesos fins el 31 de 
desembre de 2016.” 

 

2. L’11 de maig de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental als 
ajuntaments de la comarca del Moianès, Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze 
Safaja i el Consell Comarcal del Moianès, en matèria d’arquitectura i de medi 
ambient i enginyeria, d’acord amb el contingut següent: 

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
De l’altra, el senyor Dionís Guiteras i Rubio, president del Consell Comarcal del Moianès, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor__________. 
 
De l’altra, el senyor Eduard Guiteras Paré, alcalde-president de l’Ajuntament de Castellcir, 
assistit pel secretari de la corporació, senyor  Jordi Pino Pruna. 
 
De l’altra, el senyor Isaac Burgos Lozano, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Castellterçol, assistit pel secretari de la corporació, senyor/senyora Jaume Miró Herms. 
 
De l’altra, la senyora Anna Guixà Fisas, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja, assistida per la secretària de la corporació, senyora Elisabeth Udina Tormo. 
 
 

I N T E R V E N E N 
 

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

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

i els ajuntaments de la comarca del Moianès, Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze 
Safaja i el Consell Comarcal del Moianès vàrem formalitzar un conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i medi ambient i enginyeria. 
 

II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes 
des de la seva signatura i té una durada de sis mesos. El conveni pot ser objecte 
d’una única pròrroga d’una durada de sis mesos mitjançant acord exprés de les parts. 
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III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant 
als ajuntaments de la comarca del Moianès, Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze 
Safaja i el Consell Comarcal del Moianès assistència tècnica en matèria d’arquitectura 
i de medi ambient i enginyeria.  

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

P A C T E S 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
per part del CONSELL COMARCAL a els ajuntaments de la comarca del Moianès, 
Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze Safaja i el Consell Comarcal del Moianès en matèria 
d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria. 
 
Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2016 corresponent a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament 

de Castellcir prevista en el pacte segon és de 7.123,85  euros. 
 

2. El cost per a l’any 2016 corresponent a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament 
de Castellterçol prevista en el pacte segon és de 9.068,48  euros. 
 

3. El cost per a l’any 2016 corresponent a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament 
de Sant Quirze Safaja prevista en el pacte segon és de 5.181,99 euros. 

 
4. Els ajuntaments de Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze Safaja abonaran al Consell 

Comarcal del Vallès Oriental les quantitats esmentades en els punts 1, 2 i 3 d’aquest 
pacte per meitats iguals abans del 31 de juliol i del 30 d’octubre de cada anualitat. 

 
5. El Consell Comarcal del Vallès Oriental iniciarà l’expedient de compensació, de 

conformitat amb el que preveu la legislació vigent, quan els ajuntaments de Castellcir, 
Castellterçol i Sant Quirze Safaja siguin deutors del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per l’objecte d’aquest conveni. 

 
 
Tercer. Vigència 

 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins el 
31 de desembre de 2016. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen amb els 26 vots a favor dels senyors i les senyores Maria 
Teresa Bada i Franquet, Maria Lluïsa Berdala i Cirera, Susana Calvo i Casadesús, 
Albert Camps i Giró, Marc Candela i Callado, Dolors Castellà i Puig, Joan Daví i Mayol, 
Carles Fernández i Pérez, Marialluïsa Ferré i García, Joan Josep Galiano i Peralta, 
Núria Hernández i Gil, Jordi Manils i Tavío, Daniel Martín i Oller, Joan Mora i Alsina, 
Pep Mur i Planas, José Orive Vélez, Carme Palacios i Manuel, Isidre Pineda i Moncusí, 
David Ricart i Miró, Àlex Sastre i Prieto, Ignasi Simón i Ortoll, Marc Uriach i Cortinas, 
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José Alexander Vega i Sabugueiro, Marta Vilaret i Garcia, Susanna Villa i Puig i Jordi 
Xena i Ibáñez; I l’abstenció de la senyora Ángeles María Menchen i Gallardo. 
 
 
MOCIONS 
 
25. Moció dels grups comarcals Federació Convergència i Unió i Esquerra 

Republicana de Catalunya de suport al banc d’ADN per a les identificacions 
dels desapareguts a la guerra civil. 

 
Llegida la moció dels grups comarcals Federació Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana de Catalunya de suport al banc d’ADN per a les identificacions dels 
desapareguts a la guerra civil, d’11 de maig de 2016, que és la que segueix: 
 
“L’ADN com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica, és una 
iniciativa per a identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir l’ADN 
pur dels familiars dels desapareguts per tal que, quan s’obrin les fosses comunes 
relacionades amb la Guerra Civil i la postguerra (1936-1977) i es facin les 
exhumacions dels cossos, es puguin identificar de forma ràpida i fiable.  
 
A Catalunya hi ha més de 344 fosses localitzades i només se n’han obert en total 3. Hi 
ha més de 4600 famílies que han donat d’alta al seu familiar al Cens de Persones 
Desaparegudes de la Generalitat tot i que aquestes xifres es podrien duplicar atès que 
es calcula que més de la meitat de famílies no s’han donat d’alta encara.  
 
El juny de 2009 es va aprovar la Llei de Fosses Comunes que no preveu cap pla pel 
que fa a la recollida de les mostres d’ADN. És per aquest motiu que diversos familiars 
de persones desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el 
testimoni genètic dels familiars vius, cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, 
per tal d’assegurar les futures comparatives d’ADN i mantenir l’esperança de la 
identificació dels desapareguts. 
 
El departament de Medecina Legal de la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i 
Gimpera, van assumir el repte i es van posar a treballar en la creació d’un protocol 
rigorós, però a la vegada senzill i barat, per tal d’obtenir i guardar les mostres dels 
familiars en un banc genètic. Era juliol del 2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava 
fent a altres països del món que han patit conflictes similars http://dom.cat/5br. 
 
Al setembre del 2013, aprofitant la inspecció dels emissaris del Grup de Desaparicions 
Forçades de l’ONU a l’Estat espanyol, es va informar d’aquesta iniciativa al Parlament 
de Catalunya. El 19 de desembre del mateix any, es va aprovar una moció amb una 
àmplia majoria on el Parlament de Catalunya recolzava la iniciativa del Banc d’ADN, la 
modificació de la Llei de Fosses i l’actualització del mapa de fosses. 
 
El passat 22 de juny de 2014 el grup que impulsa el Banc d’ADN per als familiars dels 
desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte de 
micromecenatge a través de Verkami. Amb el finançament rebut s’ha creat un material 
audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la 
necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació de les persones 
desaparegudes. 
 
Des de la recuperació de la democràcia i especialment en els darrers anys la 
ciutadania i també les administracions han fet una notable tasca de divulgació de la 
memòria històrica. És responsabilitat nostra que aquesta tasca continuï i s’afavoreixi 

http://dom.cat/5br
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totes aquestes iniciatives a favor de la dignificació, divulgació i difusió de la memòria 
històrica.  
 
És per tot l’exposat que proposem al Consell Comarcal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. Mostrar el suport institucional del Consell Comarcal a la iniciativa del Banc 
d’ADN de la Universitat de Barcelona per a la identificació de les persones 
desaparegudes a la Guerra Civil, així com a altres iniciatives encaminades per a 
recuperar la memòria per tots els que van patir execució i mort per motius polítics, 
religiosos i d’altres, que s’endeguin a Catalunya amb aquest mateix objectiu. 
 
Segon. Vist que a la nostra comarca hi ha un gran nombre de desapareguts de la 
Guerra Civil [Joan Garriga i Andreu, Revolta i Guerra civil a la Garriga (Vallès Oriental), 
Argentona: Editorial L'Aixernador, edicions argentonines, 1986] contribuir en la difusió 
d’aquesta iniciativa i donar suport als ajuntaments de la comarca que ho sol.liciten. 
 
Tercer. Informar d’aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, als membres de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als impulsors del 
Banc d’ADN de Catalunya que gestionen les Desaparicions Forçades del període 
1936-1977.” 
 
El president comenta que a la Junta de Portaveus hem estat d’acord d’incloure una 
frase en el primer paràgraf, que en tot cas llegirà la secretària 
 
La secretària accidental llegeix el canvi del punt primer, que és el següent: 
 
“Mostrar el suport institucional del Consell Comarcal a la iniciativa del Banc d’ADN de 
la Universitat de Barcelona per a la identificació de les persones desaparegudes a la 
Guerra Civil, així com a altres iniciatives encaminades per a recuperar la memòria per 
tots els que van patir execució i mort per motius polítics, religiosos i d’altres, que 
s’endeguin a Catalunya amb aquest mateix objectiu” 
 
El president 
 
Hi ha alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova la moció per unanimitat dels 27 membres assistents, essent 33 de dret i 
33 de fet. 
 
 
26. Moció del Grup Comarcal Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa - Entesa en defensa de l'educació pública i en contra del 
tancament de línies de P3 als centres públics. 

 
Llegida la moció del Grup Comarcal Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa - Entesa en defensa de l'educació pública i en contra del tancament de 
línies de P3 als centres públics, d’11 de maig de 2016, que és la que segueix: 
 
“Atès que amb la informació actual al Vallès Oriental diverses escoles públiques 
patiran supressió de línies de P3 per al curs vinent 2016-2017. 
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Atès que el departament d'Ensenyament pretén fer us d'espais habilitats o barracons 
per desenvolupar activitats educatives. 
 
Atès que l'atac a l'escola pública amb les retallades en recursos, personal i la falta 
d'inversió a la construcció en nous centres de secundària porta a acabar amb espais 
habilitats com a barracons com és el cas d'un institut a Canovelles i una escola de 
primària que esperen més de 9 anys. 
 
Atès que en els últims anys la Marea Groga de la comunitat educativa ha estat 
mobilitzant-se contra aquesta situació que es va deteriorant de mica en mica. Com el 
tancament del col·legi Nicolau Longaron a Mollet i la massificació d'un institut com 
l'Aigua Viva que era provisional i ara els i les alumnes estaran repartides en dos 
edificis molt allunyats. 
 
Des de ICV-EUiA-E del Vallès Oriental considerem que cal donar suport a les 
mobilitzacions de la Marea Groga en defensa d'una escola pública de qualitat per a la 
nostra comarca. Aquesta situació està passant a tot Catalunya i també a diferents 
municipis del Vallès Oriental. Casos com Mollet i Canovelles són palpables i de com ve 
precedida per l'abandó a què té sotmesa a l'escola pública per part del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat. Aquestes polítiques anti socials se segueixen en la 
mateixa línia anar desmantellant línies a la pública i mantenint, quan no ampliant la 
privada-concertada. 
 
Per tot això, el grup comarcal d'ICV-EUiA-E proposa al Ple del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Que el Consell Comarcal manifesta el seu suport a una educació pública, de 
qualitat, universal, gratuïta i accessible. 
 
Segon- Que el Consell Comarcal manifesta la seva disconformitat amb el tancament 
de línies de P3 a les escoles públiques i la manca de recursos de qualitat en 
l'educació. 
 
Tercer.- Que el Consell Comarcal trasllada al Govern la petició de rebaixar les ràtios 
d'alumnes a les línies de P3 per garantir la continuïtat de les mateixes i millorar la 
qualitat educativa. 
 
Quart.- Que el Consell Comarcal exhorta a les autoritats públiques responsables a 
blindar i potenciar l'ensenyament públic. Amb la construcció dels centres de primària i 
secundària que siguin necessaris. 
 
Cinquè.- Que el Consell Comarcal es solidaritza amb les mobilitzacions i campanyes 
en defensa de l'educació pública per part de la comunitat educativa i la Marea Groga. 
 
Sisè.- Notificar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d'Ensenyament, a la mesa del Parlament de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als sindicats dels treballadors de l'educació 
pública del Vallès Oriental, als CEIP del Vallès Oriental els i AMPA del Vallès Oriental. 
 
Setè.- Que el Consell Comarcal publiqui la notícia d'aquestes mesures al web del 
Consell Comarcal.” 
 
El senyor José Alexànder Vega i Sabugueiro comenta que el que presentem avui 
és una moció en defensa de l’educació pública a Catalunya, i concretament, fent incís 
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contra el tancament de línies de P3 que està patint tot el territori. No cal que us 
expliqui el nivell de mobilització popular i de moviments socials en defensa de 
l’educació pública, la marea groga, el moviment estudiantil, de professorat, sindical... 
que des de fa uns anys venim patint, tant a nivell estatal com de la Generalitat, una 
sèrie d’atacs contra l’educació pública i de retallades que estan deixant l’ensenyament 
públic en una situació compromesa. De fet, al Vallès patim diferents tancaments de 
línies de P3, que considerem que comporta una pèrdua de qualitat educativa, un 
conflicte amb el professorat i una pèrdua de ràtios per a assegurar una educació de 
qualitat per als nens. També considerem que la manca d’inversió en educació està 
comportant una manca de professorat i de renovació de professorat que es jubila, com 
partim d’un bon ràtio de professorat-alumnat. Considerem també des de fa molts anys, 
de fet jo he estat alumne que ha cursat part de la seva secundària en barracons, en 
instal·lacions que no són idònies per a educar els nostres infants i adolescents, i no pot 
ser que un país com el nostre que pretén construir un futur pròsper eduqui els seus 
nens en edificis prefabricats, i no destinem recursos públics per tindre centres 
habilitats i adequats. I a part d’això, el que el nostre grup ve anunciant a tots els nivells, 
considerem una discriminació que pateix l’ensenyament públic en front la privada i la 
concertada, que es veu en la proporció de tancaments de línies de P3, on qui pateix la 
majoria de tancament de línies és el sector públic. I un govern, des de fa molts anys, 
amb un parèntesi, que sempre ha prioritzat la concertada, i el tema d’invertir en 
centres, en professorat, en lleis educatives que donin recursos i serveis suficients per 
tenir una educació de nivell, per això presentem aquesta moció, en defensa de 
l’educació pública, de qualitat, accessible, universal... crítica. I de fet, avui ens tornem 
a reafirmar en aquesta moció veient que hi ha hagut una manca de permetre el debat 
d’una ILP al Parlament de Catalunya, on la ciutadania i els moviments socials s’han 
mobilitzat per a portar una proposta de llei al Parlament i ens hem trobat simplement 
amb un mur. I per això considerem que hem de defensar l’educació pública a tots els 
nivells, i portem aquesta moció al Consell Comarcal, a més amb l’afegitó que aquesta 
comarca està afectada per retallades, pels tancaments de P3, per instal·lacions 
deficitàries i per manca de recursos. 
 
El senyor Pep Mur i Planas 
 
Bé, en tot cas explicar el posicionament del nostre grup, en aquest sentit serà 
d’abstenció envers aquesta moció, per varies raons. La primera, home, el títol 
d’aquesta moció, segur que ningú està en contra, crec que tots els que estem aquí 
estem per una educació pública i de qualitat, em sembla que és innegable, però hi ha 
fets que són evidents i hi ha circumstàncies que són clares, com bé són els descensos 
de natalitat. Això comporta que les nostres escoles de P3 hagin de variar les ràtios, ja 
no estarem en una ràtio de 25, per passar a una de 22, 21 o 20. Això hi ha un moment 
que de totes totes no és sostenible, per tant podríem incloure el tema sostenibilitat 
quan estem parlant de mantenir unes ràtios diferents a les actuals. En tot cas, 
nosaltres creiem i ho has dit molt bé al final, que això és un tema de recursos. 
Efectivament, ja fa bastants anys que el nostre grup demana precisament poder 
administrar tots els recursos, ser sobirà en l’administració dels tots els recursos 
d’aquest país, que probablement amb una bona gestió, totes aquestes deficiències i 
maldecaps que ens generen aquestes situacions desapareixerien. Ho veiem així, i 
voldria però, abans agrair al portaveu del vostre grup a la Junta de Portaveus s’hagi 
avingut a retirar alguna frase que enteníem que no era correcta per adreçar-se a la 
consellera amb el to que us adreçàveu i per tant, en aquest sentit, agrair-vos aquest 
detall. 
 
El senyor Joan Daví i Mayol 
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Jo faré meves les paraules del company d’Esquerra, de fet Convergència estem a 
favor de l’educació pública i de qualitat, estem en contra del tancament, que no sigui 
necessari, de qualsevol línia de P3, però ens abstindrem, perquè tot i que s’ha retirat 
aquesta frase que anava dirigida a la consellera, hi ha un parell de frases més que 
creiem, en els antecedents, no pas en els acords, no fan que la puguem votar 
afirmativament. Si no hi haguessin aquestes frases haguéssim votat a favor, però en 
aquest cas ens abstindrem. 
 
El senyor José Orive Vélez 
 
Per part del nostre grup, dir que compartim en la seva totalitat la moció que ha 
presentat el grup d’Iniciativa, i també ens sap una mica greu que, tenint en compte que 
aquest plenari o són alcaldes i alcaldesses, o regidors i regidores dels municipis de la 
nostra comarca, i estem patint molt directament aquesta situació, no s’hagi arribat a un 
acord perquè aquest plenari aprovi aquesta moció per unanimitat. Dit això, nosaltres 
votarem a favor. 
 
El senyor Jordi Manils i Tavío 
 
Per aclarir que és el que no hem volgut canviar d’aquesta moció, hi ha una frase que 
diu “Casos com Mollet i Canovelles són palpables i com ve precedida per l'abandó a 
què té sotmesa a l'escola pública per part del Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat. Aquestes polítiques anti socials se segueixen en la mateixa línia anar 
desmantellant línies a la pública i mantenint, quan no ampliant la privada-concertada”. 
Això és el que se’ns ha proposat que retiréssim i no estem disposats a retirar, perquè 
entenem que és simplement un fet objectiu, el que està succeint els darrers anys, i 
especialment aquest any, la privada i la concertada no perden ni una línia, perden 2 o 
3 línies en tot el país, mentre la pública està rebent una retallada bestial i està patint 
tots els tancaments de línies de P3. El portaveu d’Esquerra parlava de les ràtios, 
aquesta era la possibilitat de baixar les ràtios. Tenim menys natalitat? Fantàstic, és 
que el nostre sistema educatiu necessita classes amb menys alumnes. És que 
aquesta era la oportunitat de no tenir classes amb 27 o 28 alumnes com tenim en el 
meu municipi, i estic segur que també en molts dels vostres. Era la oportunitat de tenir 
classes amb 19 o 20 alumnes, i millorar la qualitat del nostre sistema educatiu, però en 
comptes d’això el que fem és tancar desenes de línies de P3 públiques i pràcticament 
cap de la privada i la concertada, per això ens hem negat a eliminar aquesta frase, 
perquè creiem que és importantíssim que expliquem que hi ha una decisió política de 
tancar línies de P3 de la pública i no tancar-les de la privada i la concertada. 
 
El president 
 
Alguna paraula més? Doncs passem a votació. 
 
El Ple aprova la moció amb els 12 vots a favor, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, els senyors i les senyores Albert 
Camps i Giró, Carles Fernández i Pérez, Marialluïsa Ferré i García, José Orive Vélez, 
Carme Palacios i Manuel, Ignasi Simón i Ortoll i Susanna Villa i Puig; Per part del Grup 
Comarcal Iniciativa de Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, els 
senyors Jordi Manils i Tavío, Daniel Martín i Oller i José Alexander Vega i Sabugueiro; 
per part del Grup Comarcal del Partit Popular, la senyora Susana Calvo i Casadesús; 
per part del Grup Comarcal Ciutadans-Partido de la Ciudadania, la senyora Ángeles 
María Menchen i Gallardo. 
 



214 
 

I les 15 abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de 
Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Dolors Castellà i Puig, 
Joan Josep Galiano i Peralta, Núria Hernández i Gil, Pep Mur i Planas, Isidre Pineda i 
Moncusí, David Ricart i Miró i Marta Vilaret i Garcia; Per part del Grup Comarcal 
Federació Convergència i Unió, els senyors i les senyores Maria Teresa Bada i 
Franquet, Maria Lluïsa Berdala i Cirera, Joan Daví i Mayol, Joan Mora i Alsina, Àlex 
Sastre i Prieto, Marc Uriach i Cortinas i Jordi Xena i Ibáñez. 
 
 
27. Moció del Grup Comarcal Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa – Entesa demanant el tractament Fibroescan a l'hospital de Mollet 
del Vallès. 

 
Llegida la moció del Grup Comarcal Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa - Entesa demanant el tractament Fibroescan a l'hospital de Mollet del 
Vallès, d’11 de maig de 2016, que és la que segueix: 
 
Atès que un Fibroescan és una prova mèdica no invasiva, ràpida i indolora per 
mesurar el grau d'afectació al fetge per als malalts que pateixen l'Hepatitis C. 
Atès que aquesta prova no es realitza a l'hospital de Mollet i que els malalts que 
pateixen aquesta patologia han de desplaçar-se altres hospitals, amb les despeses i 
molèsties que aquests desplaçaments provoquen en ells. 
Atès que els diners dels nostres impostos s'ha d'invertir en la sanitat pública i no en 
les derivacions cap als hospitals privats. 
Atès que el Consell de Participació de la Fundació Sanitària de Mollet de data 16 juny 
2015 va informar que les proves de diagnòstic amb Fibroescan eren necessàries per 
als pacients d'Hepatitis C. 
Atès que La Fundació Sanitària Mollet informa la Plataforma en Defensa de la Sanitat 
Pública del Baix Vallès que les proves amb l'aparell Fibroescan s'anaven fer a 
l'Hospital de Mollet contractant una empresa alguns dies en aquest Hospital abans del 
30 de juny del 2015. Aquesta promesa no s'ha complert ni pensen complir per motius 
econòmics i que els surt millor derivar cap a la clínica privada DELFOS i alguns a 
l'Hospital de Granollers. 
Atès que a la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès li costa que 
encara se segueixen derivant els malalts a altres Hospitals. 
 
Per tot això, el grup comarcal d'ICV-EUiA-E proposa al Ple del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1r Solidaritzar-nos amb els malalts amb aquesta patologia 
2n Exigir a l'Hospital de Mollet el seu compromís per tal de disposar d'un Fibroescan 
per als pacients de l'àrea d'influència tal com es van comprometre. 
3r Fer-li arribar aquesta petició als representants del Departament de Salut de la zona. 
4t Enviar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat, a la Marea Blanca 
de Catalunya, a la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès, i els 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
El president 
 
Si us plau, el portaveu d’Iniciativa, si vol explicar-la. 
 
El senyor Jordi Manils i Tavío 
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Sí gràcies, intentaré ser molt breu, perquè crec que ja sabem de què va aquesta 
moció, perquè ha anat passant per diversos ajuntaments. El Fibroscan és una eina de 
tractament per als afectats per l’Hepatitis C, és un tractament que oferia l’hospital de 
Mollet i que ara els malalts d’Hepatitis C es deriven majoritàriament a la clínica privada 
Delfos, quan no a l’hospital de Granollers, però la immensa majoria a la clínica privada 
Delfos, hi ha una plataforma, la Plataforma Salut Baix Vallès, en defensa de la salut en 
general, però que està fent un treball per reclamar que el Fibroscan sigui un servei que 
es presti directament des de l’hospital de Mollet, perquè entenem que fer anar els 
malalts a la clínica Delfos a Barcelona és empitjorar les seves condicions i el servei 
que es presta. I ja m’avanço, se que em diran que aquest servei és molt car, nosaltres 
entenem que en salut pública i en educació pública no ens hem de “rasgar las 
vestiduras” pels costos d’un servei. El que hem de fer és oferir el millor servei possible, 
salvar el màxim de vides possibles i que la gent, en el nostre cas els vallesans i les 
vallesanes, tinguin totes les atencions que necessiten, i per això reclamem que al Baix 
Vallès, a l’hospital de Mollet tinguem tots els serveis que necessitem i necessitem 
aquest aparell Fibroscan. 
 
El senyor Joan Daví i Mayol 
 
Bé, aquesta moció que heu presentat hem sembla que ja va una mica fora de temps i 
moltes de les coses que es diuen ja no són així, de fet el Fibroscan s’està fent a 
Granollers, els vallesans tenen un hospital de referència, i no tots els hospitals poden 
tenir de tot, sinò tots serien Vall d’Hebron o Sant Pau, tampoc és el cas. De fet tenim 
una comarca que tampoc és tan gran, de Mollet a Granollers hi ha 10 kilòmetres, no 
van a la Delfos des de fa temps. I no és un tema de cost econòmic, el Fibroscan és un 
aparell que no és car, és un tema d’expertesa, de que 4 malalts a la setmana més val 
que vagin a un servei, que és a Granollers, que hi ha molts més, on els metges i 
especialistes que hi ha amb aquest aparell fan aquesta prova amb molta més 
diligència perquè l’estan fent a més quantitat de pacients. No hi ha llista d’espera en 
aquesta prova, per tant nosaltres en aquest cas ens abstindrem, perquè evidentment 
ens agradaria també que tothom pogués tenir de tot al costat de casa, però en aquest 
cas l’hospital de Mollet no haurà de tenir-ho perquè ho tenen a quatre passes els 
pacients de la comarca, ho tenen a l’hospital de Granollers, que ofereix un servei bo i 
en aquest cas sense llistes d’espera. 
 
El senyor Pep Mur i Planas 
 
De forma breu, en tot cas el nostre grup també s’abstindrà i faig una proposta, que no 
la faig al grup d’Iniciativa perquè suposo que no han de ser ells qui l’han de rebre, una 
reflexió, de la mateixa manera que hi ha un Consell de participació a l’hospital de 
Mollet on participen regidors de diferents àmbits i de diferents partits polítics, també 
seria bona idea que el Consell Comarcal també fos membre d’aquest Consell de 
participació i per tant poguéssim treballar aquests temes en primera línia, és una 
reflexió que faig, no una petició al grup d’Iniciativa, que no la pot tramitar. 
 
El senyor José Orive Vélez 
 
Sí, només dir que em sorprèn una mica, que no s’ha comentat i que m’hagués agradat, 
que quan hem fet la Junta de portaveus, que s’ha parlat de totes les mocions, em 
sorprèn que no es comentés res al respecte del vostre posicionament en referència a 
aquesta moció, també es dona la informació, la qual nosaltres desconeixem si és així o 
no, i crec que amb aquest objectiu d’intentar consensuar aspectes tant importants com 
són la sanitat i l’educació a la nostra comarca, crec que hagués estat millor parlar 
aquest tema en la Junta de Portaveus, dic que em sorprèn que no s’hagi dit res al 
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respecte. Nosaltres, amb la informació que tenim i amb la moció que s’ha presentat, 
votarem a favor. I només demanar si es pot afegir en el punt número 4 dels acords, on 
diu “enviar aquests acords...” posar també l’Ajuntament de Mollet. 
 
La senyora Susana Calvo i Casadesús 
 
Només dir que ja he comentat al regidor ponent l’abstenció del Grup del Partit Popular, 
i m’adhereixo als fets que ha comentat el company de Convergència, perquè és una 
moció que ja ha passat per l’Ajuntament de Mollet, no és nova, ja fa mesos, i per tant 
la informació que tenim és la mateixa que té el grup de Convergència i és el que s’ha 
comentat. 
 
La senyora Marta Vilaret i García 
 
Sí, molt breument, només que jo sí que votaré afirmativament aquesta moció, perquè 
sent de Mollet hem parlat d’aquest tema amb la plataforma àmpliament i també he 
estat a les reunions, hi estic d’acord i per tant hi donaré suport. 
 
El senyor Jordi Manils i Tavío 
 
En primer lloc, subscriure les paraules del portaveu del Partit Socialista, no acabem 
d’entendre perquè aquesta informació no s’ha donat a la Junta de Portaveus quan hem 
estat parlant de les mocions. En tot cas, acceptem la incorporació que proposa el Partit 
Socialista de comunicar-ho també a l’Ajuntament, i deixi’m que els hi digui, si la 
consellera d’Esquerra Republicana de Mollet vota a favor, deu ser que deu tenir la 
mateixa informació que la resta de regidors de Mollet, i tot i així vota a favor, perquè 
coneix la problemàtica i coneix l’afectació de no tenir el Fibroscan a l’Hospital de 
Mollet. No se des de quan no es deriven pacients a la clínica Delfos, el que sí se és 
que fa 15 dies, poc abans de registrar aquesta moció, la Plataforma Baix Vallès ens 
demanava que seguíssim demanant això, que seguíssim insistint i reclamant per 
l’Hospital de Mollet els equipaments necessaris pels seus tractaments, fa 15 dies, no 
se si ara ja no passa, si no passa serem els que més ens n’alegrarem de tots, estarem 
al seu costat per celebrar-ho. Però home, em sorprèn que la gent de Mollet continuï 
votant a favor i vostès diguin que ja no cal. 
 
El president 
 
Alguna paraula més? Doncs passem a votació. 
 
El Ple aprova la moció amb els 12 vots a favor, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, els senyors i les senyores Albert 
Camps i Giró, Carles Fernández i Pérez, Marialluïsa Ferré i García, José Orive Vélez, 
Carme Palacios i Manuel, Ignasi Simón i Ortoll i Susanna Villa i Puig; Per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Marta Vilaret i Garcia; Per 
part del Grup Comarcal Iniciativa de Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa – 
Entesa, els senyors Jordi Manils i Tavío, Daniel Martín i Oller i José Alexander Vega i 
Sabugueiro; per part del Grup Comarcal Ciutadans-Partido de la Ciudadania, la 
senyora Ángeles María Menchen i Gallardo. 
 
I les 15 abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de 
Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Dolors Castellà i Puig, 
Joan Josep Galiano i Peralta, Núria Hernández i Gil, Pep Mur i Planas, Isidre Pineda i 
Moncusí, David Ricart i Miró; Per part del Grup Comarcal Federació Convergència i 
Unió, els senyors i les senyores Maria Teresa Bada i Franquet, Maria Lluïsa Berdala i 
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Cirera, Joan Daví i Mayol, Joan Mora i Alsina, Àlex Sastre i Prieto, Marc Uriach i 
Cortinas i Jordi Xena i Ibáñez; per part del Grup Comarcal del Partit Popular, la 
senyora Susana Calvo i Casadesús. 
 
 
PER URGÈNCIA 
 

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA 
 
I. Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració 

en la prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals 
de la comarca per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant 
la utilització de les TIC amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya. 
 

Llegida la proposta de l’Àrea de Societat del Coneixement i Transparència, de 18 de 
maig de 2016, que és la que segueix: 
 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 13 d’octubre de 2008, el Consell Comarcal va formalitzar un conveni de 

col·laboració amb el Consorci administració oberta electrònica de Catalunya en la 
prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la 
comarca per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització 
de les TIC. Aquest conveni s’ha anat prorrogat anualment fins a l’any 2012. 
 

2. El Consorci AOC és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat 
jurídica pròpia, format per la Generalitat de Catalunya i el Consorci local per al 
desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies, 
Localret, que té per objecte amb caràcter general, d’acord amb l’article 4 dels seus 
estatuts, la implantació dels sistemes electrònics necessaris per prestar els serveis 
que les administracions públiques consorciades determinin. 
 

3. El Consorci AOC, en el desplegament de la seva actuació ha constatat que 
l’activitat dels municipis, especialment d’aquells de menor capacitat econòmica i de 
gestió, en relació als projectes de millora de la prestació dels serveis públics 
mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions 
depèn, en bona mesura de la prestació o no per part del consell comarcal d’un 
servei d’assistència als municipis en aquesta matèria. Per aquest motiu considera 
adient col·laborar amb els consells comarcals per tal de potenciar el suport als 
ajuntaments en la millora de la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans 
mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions, i 
participar en la difusió i efectiva implementació dels projectes del Consorci AOC en 
el territori.  
 

4. El Consell Comarcal té interès a col·laborar amb el Consorci AOC en la prestació 
d’aquests serveis d’assistència municipal en la seva comarca, possibilitant la seva 
integració en una xarxa de serveis comarcals d’aquesta naturalesa arreu de 
Catalunya. 

 
5. El 13 de maig de 2016, el secretari accidental del Consell Comarcal, ha emès 

informe per a l’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració 
en la prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la 
comarca per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització 
de les TIC amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

disposa que les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per 
delegació i que les competències pròpies dels municipis, les províncies, les illes i 
altres entitats locals territorials únicament podran ser determinades per Llei.  

 
2. L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, pel qual es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació per acordar la transferència de funcions o activats a 
altres administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o 
encàrrecs de gestió realitzades per altres administracions, llevat que per llei 
s’imposin obligatòriament.  
 

3. L’article 137.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que la 
l'Administració de la Generalitat pot delegar o assignar l'exercici de competències 
pròpies als ens locals de Catalunya. 
 

4. L’article 137.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que la delegació o 
l'assignació és general. No obstant això, pot ésser específica per a un o diversos 
ens per motius de capacitat econòmica i de gestió, pel nombre d'habitants, per la 
naturalesa o les característiques del servei, o si hi concorren altres circumstàncies 
objectives que ho justifiquen. 
 

5. L’article 138.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que la delegació 
d'una competència comporta que l'ens local ha d'exercir les potestats inherents a 
aquesta competència sense que, no obstant això, se n'alteri la titularitat. Les 
delegacions s'efectuen a la instància territorial més idònia, d'acord amb els 
principis de més proximitat als ciutadans, participació i eficàcia en la prestació dels 
serveis, i atenent sempre els interessos propis dels ens locals. 
 
L'efectivitat de la delegació requereix que aquesta sigui acceptada per l'ens local.  
 

6. L’article 114.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que és necessari 
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació per adoptar acords sobre les matèries següents: 
 
e) la dispensa de serveis mínims i la transferència de funcions o activitats a altres 
administracions públiques, i també l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de 
gestió realitzats per altres administracions, llevat que aquestes siguin imposades 
obligatòriament per llei. 

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

secretari o secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o 
de qui legalment els substitueixi, per a adoptar els acords que tractin de matèries 
per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  
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En el mateix sentit, l’article 3.b) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter estatal, quan disposa que la funció d’assessorament legal 
preceptiu comprèn, entre d’altres, l’emissió d’informe previ sempre que es tracti 
d’assumptes l’aprovació dels quals requereixi una majoria especial. 

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

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

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

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

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

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració en la prestació de 

serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la 
millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC amb 
el Consorci Administració Oberta de Catalunya, d’acord amb el redactat següent: 
 
“A Barcelona, 10 de maig de 2016 
 
REUNITS 

 
D’una part, el Sr. Manel Sanromà Lucía, director gerent del Consorci Administració Oberta de 
Catalunya (en endavant Consorci AOC), que actua que actua en virtut de l’establert a l’article 14 dels 
Estatuts del Consorci AOC aprovats per Acord GOV/43/2015, de 24 de març, pel qual s'aprova la 
modificació dels estatuts de determinats consorcis, amb participació majoritària de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
I de l’altra part, Il·lm. Sr. David Ricart Miró  com a president del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
(d’ara endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació de la Corporació, en virtut de les 
competències que li atribueix la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per a aquest acte i 
 
MANIFESTEN   
 

El Consorci AOC és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia, 
format per la Generalitat de Catalunya i el Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de 
telecomunicacions i de les noves tecnologies, Localret, que té per objecte amb caràcter general, 



220 
 

d’acord amb l’article 5 dels seus estatuts, potenciar, canalitzar i materialitzar la col·laboració entre les 
administracions consorciades i amb la resta d’entitats que integren el sector públic de Catalunya en 
l'impuls i el desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics per les entitats del sector públic de 
Catalunya; la coordinació de les estratègies i actuacions en matèria d'ús dels mitjans electrònics de 
l’Administració de la Generalitat i els ens locals; la reutilització de les aplicacions i els serveis 
d'administració electrònica que es desenvolupin i l'extensió dels mitjans electrònics per garantir la 
identitat i per acreditar la voluntat en les actuacions dels ciutadans i el personal del sector públic. 
 
D’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, la comarca com entitat local de caràcter 
territorial té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia pel desenvolupament dels seus 
fins i li correspon prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
 
La Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, estableix 
que el Consorci AOC ha de desenvolupar aplicacions, eines i serveis electrònics i promoure’n l’ús 
per les entitats que integren el sector públic de Catalunya alhora que atribueix als Consells 
Comarcals la prestació d’assistència tècnica de proximitat als municipis per a facilitar-los la 
incorporació i l’ús de les aplicacions, eines i serveis electrònics atenent les necessitats específiques. 
 
El Consorci AOC, en el desplegament de la seva actuació ha constatat que l’activitat dels municipis, 
especialment d’aquells de menor capacitat econòmica i de gestió, en relació als projectes de millora 
de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions depèn, en bona mesura de la prestació o no per part del consell comarcal d’un servei 
d’assistència als municipis en aquesta matèria. Per aquest motiu considera adient col·laborar amb 
els consells comarcals per tal de potenciar el suport als ajuntaments en la millora de la gestió interna 
i la prestació de serveis als ciutadans mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions, i participar en la difusió i efectiva implementació dels projectes del Consorci AOC en 
el territori.  
 
El Consell Comarcal té interès a col·laborar amb el Consorci AOC en la prestació d’aquests serveis 
d’assistència municipal en la seva comarca, possibilitant la seva integració en una xarxa de serveis 
comarcals d’aquesta naturalesa arreu de Catalunya i per tant, d’acord amb el que s’ha exposat en 
els apartats anteriors, ambdues parts, formalitzen aquest conveni de col·laboració que es regirà pels 
següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte 

 
L’objecte d’aquest conveni és regular el contingut i l’abast de la col·laboració entre el Consorci AOC i 
el Consell Comarcal en la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la millora de la prestació 
dels serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions 
als municipis de la comarca, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.  
 
Segon.- Obligacions del Consorci AOC 

 
El Consorci AOC s’obliga a: 
 
1.- Facilitar al Consell Comarcal informació i formació específica sobre els  projectes i els serveis que 
presta als municipis. 
 
2.- Assignar al Consell Comarcal la quantitat total de  19.309 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària D/460000100/5320/0000 per tal de participar en el finançament dels serveis 

d’assistència a que es refereix aquest conveni. 
 
Aquesta quantitat es transferirà en dues parts: una primera a la signatura del conveni per un import 
fix de 7.378 €, no subjecte a l’assoliment d’objectius, per fer front a les despeses de manteniment de 

l’estructura necessària per a la prestació dels serveis establerts en aquest conveni als ens locals de la 
comarca; i una segona quantitat per un import variable de  11.931 €, que es transferirà en finalitzar 

l’exercici en funció de les activitats acreditades i del grau d’assoliment dels objectius fixats en l’Annex 
I. 
 
Tanmateix, aquestes transferències estaran condicionades a les disponibilitats econòmiques del 
Consorci AOC en funció de les transferències efectives que rebi de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal 
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El Consell Comarcal s’obliga: 
 
1.- Realitzar les següents activitats: 
 
a) Suport de proximitat als ajuntaments de la comarca en temes de gestió de projectes de millora i 

d’implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 
b) Coordinació, seguiment i gestió de les activitats de promoció, formació, suport i assessorament 

en la implantació dels serveis que s’ofereixen als ens locals.  
c) Col·laborar en el desenvolupament d’activitats de divulgació i difusió de les iniciatives i projectes 

del Consorci AOC.  
d) Suport als ajuntaments en l’ús d’EACAT en temes com la gestió d’usuaris, l’ús de la signatura 

electrònica i informació sobre els serveis disponibles. 
e) Detecció d’iniciatives que són susceptibles d’emprar qualsevol dels serveis reutilitzables del 

Consorci AOC i difusió i suport en l’ús d’aquest components i serveis comuns. 
f) Emissió d’informes sobre els avenços en matèria d’administració electrònica a la comarca, quan 

sigui requerit pel Consorci AOC. 
 
Aquests serveis que tindran com a destinataris principals els municipis de menor capacitat 
econòmica i de gestió, es poden fer extensius també a altres ens locals de la comarca i es 
coordinaran en la seva activitat amb els que es puguin dur a terme des d’altres entitats 
supramunicipals o les que s’impulsin des de l’Administració de la Generalitat. 
 
La concreció dels objectius específics a assolir es fixen a l’Annex I del present conveni i seran 
objecte d’actualització anual. 
 
A més dels objectius específics a assolir per cada Consell Comarcal s’estableixen uns objectius 
addicionals i d’assoliment voluntari. La concreció d’aquests objectius es conté a l’Annex II. 
 
2.- Designar la persona, amb capacitat suficient, responsable dels serveis objecte d’aquest conveni. 
Aquesta persona i quan s’escaigui altre personal del Consell Comarcal participaran en les sessions 
conjuntes o individuals que s’organitzin per a realitzar les tasques de suport, assessorament i 
formació, essent objecte de coordinació en la seva activitat per part dels responsables d’aquests 
serveis que designi el Consorci AOC. 
 
Quart.- Justificació econòmica 

 
Es poden justificar despeses reconegudes fins a el 15 de novembre de 2016, data en que finalitza el 
període de justificació de les despeses. 
 
La justificació davant del Consorci AOC, de les actuacions i activitats realitzades en la prestació 
d’aquests serveis s’efectuarà mitjançant: 
 

 Certificacions de la intervenció del Consell Comarcal sobre les despeses realitzades d’acord amb 
el model normalitzat aprovat pel Consorci. Caldrà certificar per separat les despeses derivades 
d’assistència tècnica i, si s’escau, les despeses extraordinàries de formació, suport i 
assessorament. 

 El Consell Comarcal tindrà disponible per a qualsevol activitat de control que pugui efectuar el 
Consorci AOC, tots els justificants acreditatius de les despeses certificades. Tot això sens 
perjudici de l’obligació de facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció 
General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.  

 Memòria executiva que detalli el compliment d’aquelles obligacions assumides pel Consell 
Comarcal en el pacte tercer i del compliment de les quals el Consorci no disposa ja de les dades 
en els seus sistemes d’informació. El Consorci AOC facilitarà els models que hauran de fer servir 
els consells comarcals. 

 
Cinquè.- Valoració dels objectius i percentatge de pagament 
 

El Consorci AOC valorarà el grau d’assoliment dels objectius indicats en l’Annex I i l’Annex II a partir 
de les dades d’implantació i ús dels serveis de què disposi el Consorci AOC en els seus sistemes 
d’informació, i també en base a les dades proporcionades pel Consell Comarcal en la memòria 
executiva esmentada en el pacte quart.  
 
El grau d’assoliment dels objectius de l’Annex I es determinarà tenint en compte les ponderacions 
que s’hi estableixen. El percentatge resultant s’aplicarà sobre l’import variable previst al pacte segon 
per a determinar l’import definitiu a satisfer al Consell Comarcal. 
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Cas que es produeixi un sobrant de crèdits a satisfer als Consells Comarcals en virtut de l’establert 
en l’Annex I, el 100% d’aquests sobrants es podran redistribuir entre aquells Consells Comarcals que 
hagin assolit el 100% dels objectius de l’Annex I. La redistribució es farà en base als objectius i 
ponderacions establertes a l’Annex II. En tot cas, el total a satisfer a cada consell comarcal per 
l’assoliment dels objectius de l’Annex II no podrà superar l’equivalent a l’import total assignat 
inicialment, establert al pacte segon. 
 
Sisè.- Vigència 

 
El present conveni estarà vigent fins a 31 de desembre de 2016 i es podrà prorrogar de manera 
expressa. 
 
Setè.- Causes de resolució 
 

Són causes de resolució del conveni el mutu acord de les parts que hi intervenen i qualsevol altra de 
les previstes per la normativa vigent. 
 
Vuitè.- Legislació aplicable i jurisdicció competent 
 

Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució dels conflictes que poguessin 
sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, les parts se sotmeten a la 
Jurisdicció contenciosa administrativa 
 
I, en prova de conformitat, signen aquest document en la data que consta a l’encapçalament. 

 
ANNEX I: OBJECTIUS DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI AOC I EL CONSELL 
COMARCAL PER A L’ANY 2016 

 

Àmbit Tasca Ponderació 

Divulgació Consell d'alcaldes o acció divulgativa adreçada als alcaldes/regidors, 
per informar-los de l’estat de l’administració electrònica a la comarca. 

5% 

  Total Divulgació: 5% 

Implantació Transparència i Seu-e: 20% 
  - Garantir que tots els ajuntaments < 20.000 hab. ho demanin i ho 

implantin 
  

  - Garantir l'accés a tots els tràmits des de la Seu-e   
  - Acompanyament en la migració de Seu-e 1.0 a 2.0   
     
  Tramitació, garantir que tots els ajuntaments < 20.000 hab. tenen: 20% 
  - 9 Tràmits FUE obligatoris   
  - 2 Tràmits Transparència obligatoris   
  - Catàleg complet e-TRAM publicat   
     
  Avançar en la implantació d'eines de registre que incloguin la 

funcionalitat de digitalització segura, als ajuntaments < 20.000 hab. 
10% 

     
  Iniciar tasques d'implantació d’idCat SMS (les indicacions s'aniran 

donant durant l'any, a mesura que es vagi concretant el projecte en 
accions concretes a fer) 

5% 

  Total Implantació: 55% 

Usos Increment d'usos a nivell comarcal respecte el 2015 (o mantenir els 
usos, per als serveis en què ja hi hagi un ús força generalitzat). 

30% 

     
  Preferentment:   
  - Tramesa genèrica EACAT   
  - Ús d’eNotum al propi Consell Comarcal per la convocatòria 

d’Òrgans Col·legiats i per Subvencions 
  

  - Increment substancial de l’ús de les Notificacions Electròniques en 
la convocatòria d’Òrgans Col·legiats dels ajuntaments <20.000 hab. 
de la comarca. 

  

  - Assegurar l'ús de l'e-Tauler en tots els ajuntaments < 20.000 hab. 
que han sol·licitat el servei. 

  

  Total usos: 30% 

Altres Enquesta 10% 

  Total altres: 10% 
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  TOTAL: 100% 
  

Penalitzacions pel no acompliment dels següents objectius  Ponderació 

     
  Tramitació electrònica 95% aj. < 20.000 hab. -5% 
  Perfil de contractant 95% aj. < 20.000 hab. -5% 
      

 
NOTA: Pel que fa als objectius l’assoliment dels quals depèn del nombre total d’ajuntaments de la comarca o d’un 
percentatge d’aquest, es valoraran fins a un límit màxim de 40 ajuntaments. 

 
ANNEX II: OBJECTIUS addicionals i d’assoliment voluntari 

 

Objectiu    Ponderació  

1.    Ús extraordinari de qualsevol dels serveis del Consorci AOC al propi Consell 
Comarcal. 

40% 

2.    Ús extraordinari de qualsevol dels serveis del Consorci AOC per part dels 
Ajuntaments de la comarca, en comparació amb la mitjana d’ús fet pels ajuntaments 
ponderat per la població. 

60% 

 
2. Comptabilitzar el compromís concertat del tram variable per un import d’onze mil 

nou-centes trenta-un euros (11.931,00 €), número d’operació CC 2016.3448 i 
reconèixer el dret del tram fix per un import de set mil tres-centes setanta-vuit 
euros (7.378,00 €), número d’operació RD 2016.3449 i número de relació 
356/2016 per ambdues operacions. 

 
3. Notificar aquest acord al Consorci Administració Oberta de Catalunya.” 
 
 
El senyor president 
 
Molt bé. Alguna qüestió? Doncs passem a votació. 
 
El Ple aprova la proposta per unanimitat dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 

 
PRESIDÈNCIA 
 
 
1. Donar compte de l’adscripció dels consellers i de les conselleres comarcals a 

la Comissió informativa de les matèries de competència del Ple 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’adscripció dels 
consellers i de les conselleres comarcals a la Comissió informativa de les matèries de 
competència del Ple. 
 
 
2. Donar compte del nomenament de portaveu d’un grup comarcal. 
  
El president dóna compta al Ple, que en pren coneixement, del nomenament de 
portaveu d’un grup comarcal 
 
 
3. Donar compte dels decrets de Presidència 59/2016, de 4 d’abril a 78/2016, de 

27 d’abril.  
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El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Presidència del 59/2016, de 4 d’abril, al 78/2016, de 27 d’abril. 
 
 

4. Donar compte dels decrets de Gerència 356/2016, d’1 d’abril a 461/2016, de 27 
d’abril.  

 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Gerència del 356/2016, d’1 d’abril, al 461/2016, de 27 d’abril. 

 
 
INTERVENCIÓ 

 
5. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que 

preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials. (1r trimestre 2016)  

  
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe trimestral 
sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. (1r trimestre 2016), que és el 
que segueix: 
 
“1.- Introducció i marc legal. 
 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), 
determina en el seu article quart l'obligatorietat de les Corporacions locals d'elaboració i 
remissió al Ministeri d'Economia i Hisenda d'un informe trimestral sobre el compliment dels 
terminis previstos per al pagament de les obligacions de cada entitat local. 
 
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2012 estableix l’obligació pels tresorers o , en el seu defecte 
els Interventors de les Corporacions locals d’elaborar trimestralment un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos en la Llei del pagament de les obligacions de l’Entitat local, 
que ha d’incloure necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les 
que s’estigui incomplint el termini. 
 
També preveia altres obligacions complementàries incloses a l’article 5 de la citada llei; la 
primera de les quals era la creació d'un registre de factures en les organitzacions locals, que 
estava 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. 
 
 
2.- Dades corresponents al períodes de morositat. 
 
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. 
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Factures pagades al quart trimestre  

 
 
Així doncs, durant el quart trimestre de l’exercici 2015 el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
ha comptabilitzat un nombre de  346 pagaments de factures registrades per comptabilitat. 
 
El període mig de pagament es situa en 38 dies. 
 

PMP = 
≈  30.141.012,52 €*d 

= 38 d 
793.184,54 € 

 
 

 
 
 
El nombre total de pagaments que s’han realitzat en el trimestre dins el termini legal establert 
de 30 dies són 346, d’import total de 789.952,37€. 
 
La resta de pagaments 9, s’han realitzat fora del termini legal establert, d’import total de 
3.232,17€. 
 
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. 
 
 

Factures pendents de pagament a data 31/12/2015 

 
 
Durant el tercer trimestre de l’exercici 2015 el consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comptabilitzat un nombre de 228 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. 
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El període mig del pendent de pagament es situa en 29 dies. 
 
 

PMPP = 
≈  24.596.298,38 €*d 

= 29 d 848.148,22 € 
 

 
 
El nombre total de factures pendents de pagament a final del trimestre que es troben dins el 
termini legal establert són 223, d’import total de  840.591,70€. 
 
La resta de factures pendents de pagament a final del trimestre, 5 es troba fora del termini 
legal establert, d’import total de 7.556,52€. 
 

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. 
 
 
3.- CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT 
 
 
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. El Consell Comarcal del Vallès Oriental no disposa en aquests 
moments de cap ens depenent per la qual cosa el càlcul del seu període mig de pagament 
únicament correspon al seu propi càlcul per la qual cosa no serà necessari efectuar cap 
ponderació sobre aquest. 
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PMP sobre factures pagades al quart trimestre  

 
Així doncs, durant el quart trimestre de l’exercici 2015 el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
ha comptabilitzat un nombre de 255 pagaments de factures registrades per comptabilitat, 
d’acord amb el llistat de factures que s’inclou a l’expedient i que transcriu la totalitat de les 
dades que s’inclou en el present càlcul. 
 
La ràtio del període mig de pagament d’operacions pagades  d’acord amb la fórmula que 
hem establert a l’apartat tercer se situa en 8,0488 dies: 
 

PMPOP = 
6.476.923,47 €*d 

= 8,0488 d 
804.710,46 € 

 
 
El import total de la ràtio d’operacions pagades ha estat subministrat directament per part del 
programa informàtic però s’ha pogut comprovar a partir de l’actualització del programa 
informàtic de comptabilitat que ens aporta les dades de càlcul. 
 
El import total de les factures pagades durant el trimestre d’acord amb les dades 
subministrades per l’aplicació, una vegada introduïda l’última versió que facilita el sistema de 
càlcul, és de 804.710,46 €; el sumatori de totes aquestes factures pagades multiplicades pels 
dies entre la data de recepció i la data de pagament és igual a 6.476.923,47€, d’acord amb les 
dades que ens aporta també el mateix programa, i que apareixen recollides a l’excels que 
s’inclou a l’expedient. 
 
 

Factures pendents de pagament a data 31/12/2015 

 
 
Així doncs, durant el quart trimestre de l’exercici 2015 el consell Comarcal del Vallès Oriental 
ha comptabilitzat un nombre de 255 factures pendents de pagament pel registre de factures 
al final del període, no obstant cal tenir en compte el que es dirà a continuació sobre aquest 
nombre de factures.  
 
 
La ràtio del període mig de les operacions pendents de pagament se situa en -5,2091 dies: 
 
 

PMPPP = 
-1.115.367,89  €*d 

= -1,2917 d      863.461,39 € 
 

 
 
El import total de la ràtio d’operacions pendents de pagament ha estat subministrat directament 
per part del programa informàtic però s’ha pogut comprovar a partir de l’actualització del 
programa informàtic de comptabilitat que ens aporta les dades de càlcul. 
 
 

Càlcul total del Període mig de pagament a data 31/12/2015 

 
 
A partir de les dades anteriors es  calcula el PMP del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
d’acord amb la fórmula anterior: 
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Informe d’Intervenció (En relació als articles 5.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 15 de juliol, de 
mesures contra la morositat en les operacions comercial.) 
 
Art. 5.3 de la Llei 15/2010. Transcorregut un mes des de l’anotació en el registre de la factura o 
el document justificatiu sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitat l’oportú expedient de 
reconeixement de l’obligació o perquè justifiqui per escrit la falta de tramitació d’aquest 
expedient, segons la relació següent: 
 

Entitat Nombre Quantia 

Consell Comarcal del Vallès Oriental  0 0,00 € 

 
 
Art. 5.4 de la Llei 15/2010. Relació de les factures o els documents justificatius respecte als 
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el dit registre i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor 
n’hagi justificat l’absència de tramitació, segons la relació següent: 
 
 

Entitat Nombre Quantia 

Consell Comarcal del Vallès Oriental  0 0,00 € 

” 

 
 
 
28. Precs i preguntes. 
 
No se’n fa cap. 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i quaranta-nou minuts de la qual cosa, com a 
secretària accidental, dono fe, i amb el vistiplau del senyor president. 
 
 

Vist i plau, 
 
 
 
 
 
Núria Caellas i Puig      David Ricart i Miró 
Secretària accidental     President 


