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ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 5/2016 
Caràcter: ordinària 
Data:  20 de juliol de 2016 
Inici:   19:15 
Final:  19:53 
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 
Senyora Dolors Castellà i Puig 
Senyor Joan Daví i Mayol 
Senyora Mireia Dionisio i Calé 
Senyor Carles Fernández i Pérez 
Senyora Marialluïsa Ferré i García 
Senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
Senyor Ferran Jiménez i Muñoz 
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 Arnau Ramírez i Carner 
Senyor Àlex Sastre i Prieto 
Senyor Enric Saurí i Saula 
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 
Senyor Marc Candela i Callado 
Senyora Núria Hernández i Gil 
Senyora Alexandra Redondo  i Ibáñez 
 
També hi assisteixen: 
 
Ignasi Valls i Vilaró, gerent 
Josep Barberà i Boix, interventor 
Jordi Vendrell i Ros, secretari 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 SERVEIS PERSONALS 
 
I. Proposta d’aprovació del contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de salut amb l’Ajuntament de Canovelles. 
 

El Ple aprova la incorporació de les propostes per unanimitat dels 27 membres 
assistents, essent 33 de dret i 33 de fet . 
 

 
S’inicia la sessió a les dinou hores i quinze minuts amb l’ordre del dia següent: 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 

1. Aprovar l’acta de la sessió ordinària del 18 de maig de 2016. 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
2. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança general de subvencions. 
 
3. Dictamen d’adhesió a la Fundació Privada Factor Humà. 
 
 
SECRETARIA 
 
4. Dictamen de ratificació dels Decrets de Presidència següents: 

- 87/2016, de 18 de maig, de cessió de carpes a l’Ajuntament de la Garriga 
- 96/2016, d’1 de juny, de cessió de carpes a l’Ajuntament de Granollers 
- 100/2016, de 8 de juny, d’aprovació del protocol per a la prevenció, la detecció, 

l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de 
sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina 

- 101/2016, de 10 de juny, d’aprovació del I Pla Intern d’Igualtat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental (2016-2019) 

- 118/2016, de 22 de juny, de cessió de carpes a l’Ajuntament de Granollers 
- 119/2016, de 22 de juny, de cessió de carpes a l’Ajuntament de la Garriga 
- 120/2016, de 22 de juny, de cessió de carpes a l’Ajuntament de Granollers 
- 123/2016, de 29 de juny, de cessió de carpes a l’Ajuntament de Vallromanes 

 

 
ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
5. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per al 

cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero. 

 
 
ÀREA D’HABITATGE 
 
6. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de l’ampliació de l’addenda de 

pròrroga per a l’any 2016 del conveni relatiu a l’Oficina d’Habitatge amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. (22-CV 2014) 
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ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
7. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la modificació del conveni 

per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria 
amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. (272-CV 2015) 
 

8. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica en matèria comptabilitat i eficiència energètica amb 
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. 

 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 

 
9. 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. 
 
10. Dictamen d’acceptació del crèdit concedit per la Diputació de Barcelona, en el 

marc del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2016”.  
 
11. Dictamen d’aprovació de l’expedient 16 de modificació de crèdits del 

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

12. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni-tipus sobre 
l'assumpció de funcions d'assistència en la gestió econòmica local amb la 
Diputació de Barcelona. 

 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
13. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració 

per a potenciar el sector agroalimentari local amb l’Associació Gastronòmica 
CuinaVO, l’Associació Llavors Orientals i l’Associació Slow Food Vallès 
Oriental. 
 

14. Dictamen de creació de la Taula pel Desenvolupament Econòmic i la Ocupació 
del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança. 

 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT 
 
15. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de l’Addenda al conveni de 

col·laboració entre el Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’encàrrec de gestió 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012. (210-CV 2014) 

 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
16. Dictamen d'atorgament d'una subvenció directa amb caràcter excepcional a 

l’Ajuntament de Villanueva (Nicaragua). 
 



4 

 
ÀREA DE TURISME 

 
17. Dictamen d’aprovació del protocol addicional anual de finançament del conveni 

per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme al Vallès Oriental per a l’any 2016. 

 
 
MOCIONS 

 
18. Moció del Grup Comarcal Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa - Entesa al Consell Comarcal del Vallès Oriental en defensa de la 
creació de la renda garantida ciutadana. 

 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 

 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència 79/2016, de 29 d’abril, a 

124/2016, de 6 de juliol.  
 

2. Donar compte dels decrets de Gerència 462/2016, de 27 d’abril, a 
726/2016, de 28 de juny.  

 
 
INTERVENCIÓ 

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

despeses de l’any 2016. 

 
 

19. Precs i preguntes. 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
  
1. Aprovar l’acta de la sessió ordinària del 18 de maig de 2016. 
 
L’acta de la sessió ordinària de 18 de maig de 2016, s’aprova per unanimitat dels 27 
membres assistents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Dictamen d’aprovació de l’Ordenança general de subvencions. 
  
Llegida la part dispositiva del dictamen de Presidència, de 13 de juliol de 2016, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
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1. Les subvencions són un instrument molt rellevant en la política social i econòmica 
de qualsevol administració. 

 
D’altra banda, l’any 2016 està sent molt complex pel gran esforç de la institució en 
la implantació dels canvis normatius que afecten directament o indirecta en 
l’organització i funcionament administratius.  
 
En aquests moment doncs, esdevé necessària més que mai la revisió dels 
procediments i tràmits del Consell Comarcal del Vallès Oriental, com ara 
l’atorgament de subvencions, en una nova dimensió un cop redefinida la Base de 
dades nacional de subvencions.  
 
L’atorgament de subvencions és un procediment de gran complexitat com a 
conseqüència de múltiples factors. En aquest sentit, hi influeixen la durada, els 
drets i els deures dels beneficiaris o la justificació, entre d’altres. 
 
Així mateix, és necessari establir criteris homogenis en la tramitació i justificació de 
les subvencions i facilitar la tasca de comprovació que en fan les àrees i unitats 
administratives i la pròpia Intervenció per al compliment de la finalitat de la 
subvenció. 
 
Aquesta Ordenança té el caràcter de Reglament general dels previstos en l’article 
178 del Decret 2/2003 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i s’adapta a la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

2. El 6 de juliol de 2016, el Consell d’alcaldes ha informat favorablement aquesta 
Ordenança.  
 

3. El 13 de juliol 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 estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu 

Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.  
 

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament general de 
subvencions, en endavant RLGS.  

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

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
4. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
5. El text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
6. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, en endavant LRHL.  
 

7. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny.  
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8. La Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 
9. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú.  
 

10. En el moment que esdevingui vigent, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

 
11. En el moment que esdevingui vigent, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 

del sector públic.  
 

12. Les Bases d’execució del pressupost i la normativa sobre delegació de 
competències i atribucions del Consell Comarcal del Vallès Oriental vigents en el 
moment de la concessió.  

 
13. L’article 19.2 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que el 
Consell d’Alcaldes ha d’emetre prèviament un informe sobre l’aprovació del 
reglament orgànic i de les ordenances. 
 

14. L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de bases de règim 
local i l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que fa al 
procediment d’aprovació de les ordenances i el reglaments. 
 

15. L’article 14.2 c) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la 
competència del Ple per adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual 
correspon al Ple aprovar el reglament orgànic i les ordenances. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Aprovar l’Ordenança general de subvencions del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, d’acord amb el contingut següent: 
 
“TÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte  
 
Aquesta ordenança té per objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, 
la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  
 
Article 2. Concepte de subvenció 

 
 S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Ordenança, qualsevol disposició dinerària 

efectuada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental a favor de persones públiques o privades, i 
que compleixi els requisits següents: 

 
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
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b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un 
projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o 
per efectuar, o la concurrència d’una situació, en el benentès que el beneficiari haurà de 
complir les obligacions materials i formals que es derivin. 

 
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d’una 

activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una finalitat pública. 
 
Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiu 
 
Aquesta Ordenança serà d’aplicació a les subvencions concedides pel Consell Comarcal del 
Vallès Oriental.  
 
Article 4. Supòsits exclosos 
 
1. Aquesta Ordenança no serà d’aplicació en els següents casos: 

 
a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable. 
 
b) Les cessions d’ús de béns immobles a entitats públiques o privades. 

 
c) Premis que s’atorguin sense la sol·licitud prèvia del beneficiari. 
 
d) Subvencions atorgades al concessionari d’un servei públic que les rep com a 

contraprestació del funcionament del Servei i/o per mantenir el principi d’equilibri 
econòmic. 
 

e) Subvencions que promogui el Consell Comarcal del Vallès Oriental per raó de 
competències delegades per la Generalitat de Catalunya en matèria d’ajuts de 
menjador. 
 

f) Subvencions concedides per altres administracions en les quals el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental actuï com a simple intermediari. 

  
g) Aportacions del Consell Comarcal del Vallès Oriental destinades a finançar globalment 

les activitats dels ens receptors: consorcis, mancomunitats, fundacions, associacions, 
etc., en les quals està representat el Consell Comarcal del Vallès Oriental i als quals, 
anualment es fan aportacions econòmiques per finançar-ne els pressupostos. 

 
h) Aportacions dineràries en forma de quotes a favor de les associacions a què es refereix 

la disposició addicional 5a de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local. 
 

i) Ajuts econòmics, dotacions o subvencions als grups polítics comarcals constituïts al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental per atendre les seves despeses de funcionament 
amb relació a allò previst a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

 
j) Aquells altres supòsits previstos com a exclosos en el seu àmbit d’aplicació de la Llei 

estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el reglament que la 
desenvolupa aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.  

 
2. La present Ordenança tindrà caràcter supletori respecte a la corresponent normativa 

específica en els supòsits següents: 
 

a) Subvencions concedides o finançades per altres administracions públiques, que es 
regiran en primer lloc per la normativa o condicions establertes per l’administració que 
financi, totalment o parcialment, la subvenció. 
 

b) Subvencions imposades en virtut d’una norma legal.  
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Article 5. Règim jurídic 
 
El marc legal pel qual es regeixen les subvencions que regula aquesta Ordenança està 
constituït per: 

 
a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament 

de desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en endavant LGS. 
 

b) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament general de 
subvencions, en endavant RLGS.  

 
c) El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
d) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
e) El text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
f) El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, en endavant LRHL.  
 

g) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny.  

 
h) La Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
 

i) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.  

 
j) En el moment que esdevingui vigent, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques.  
 

k) En el moment que esdevingui vigent, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic.  

 
l) Les Bases d’execució del pressupost i la normativa sobre delegació de competències i 

atribucions del Consell Comarcal del Vallès Oriental vigents en el moment de la concessió.  
 

m) Qualsevol altra normativa d’aplicació.  
 
Article 6. Caràcter de les subvencions 
 
1. Les subvencions regulades per aquesta Ordenança tenen caràcter voluntari i eventual, no 

generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors (excepte que s’hagin 
concedit amb el caràcter de despeses plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent. 
 

2. Les subvencions estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es 
condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament 
inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió. 

 
Article 7. Finalitat de les subvencions 
 
1. Les subvencions hauran de finançar inversions o activitats d’utilitat pública o d’interès social 

o de promoció d’una finalitat pública. 
 
2. Les subvencions es poden destinar a alguna de les següents finalitats: 

 
a) Cultura: a títol exemplificatiu però no limitatiu, l’activitat cultural relacionada amb les arts 

escèniques i plàstiques, les ciències, les lletres, la música, la producció audiovisual i 



9 

gràfica o les festes representatives de la comarca. Igualment podran ser objecte de 
subvenció, les activitats d’animació socioculturals, especialment les d’oci i de lleure 
destinades al foment de la creativitat i la participació veïnal.  
 

b) Turisme: a títol exemplificatiu però no limitatiu, les activitats destinades al foment del 
turisme de la comarca del Vallès Oriental en les serves diferents vessants, tant del 
patrimoni natural, paisatgístic, històric, gastronòmic, comercial, com d’allotjament rural, 
entre d’altres, que impliquin el coneixement i foment de la comarca.  
 

c) Esport: a títol exemplificatiu però no limitatiu, l’organització d’actes i activitats esportives 
o relaciones amb l’activitat de l’esport.  
 

d) Educació: a títol exemplificatiu però no limitatiu, activitats complementàries a la 
formació dels alumnes i altres activitats adreçades al sector educatiu.  
 

e) Joventut: a títol exemplificatiu però no limitatiu, activitats d’animació sociocultural 
programades destinades als joves, concursos, exposicions, activitats relacionades amb 
la cultura i la creació juvenil, programes d’informació i d’assessorament, activitats 
formatives i educatives, revistes i publicacions, i en general, totes aquelles activitats 
relacionades amb el foment de la participació i l’associacionisme juvenil.  
 

f) Cooperació local: a títol exemplificatiu però no limitatiu, les obres o inversions.  
 

g) Acció social: a títol exemplificatiu però no limitatiu, les activitats orientades a la 
prevenció, intervenció, assistència, rehabilitació, integració social o promoció del 
benestar social de la família, la infància, l’adolescència, la dona, els immigrants, les 
persones grans i els discapacitats i altres col·lectius en situació de risc o necessitat, 
així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i voluntariat social i a 
l’atenció de situacions de greus mancances o d’emergència social.  
 

h) Cooperació i solidaritat: a títol exemplificatiu però no limitatiu les activitats adreçades a 
l’ajuda per a contribuir a l’eradicació de la pobresa o la millora de les condicions socials 
i econòmiques, en especial a països en vies de desenvolupament.    
 

i) Medi ambient i agricultura.  
 

j) Altres: qualsevol activitat que sigui complementària dels programes d’actuació 
comarcal.  

 
 
TÍTOL II 
 
PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS 
 
Article 8. Principis generals i requisits 
 
1. Els principis generals són els previstos a l’article 8 de la LGS.  

 
2. L'atorgament d'una subvenció ha de complir, entre altres, amb els requisits establerts a 

l’article 9 de la LGS.  
 

Article 9. Quantia de les subvencions 
 
1. L’import de les subvenciones en cap cas podrà ser d’una quantia que, aïlladament o en 

concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de 
l’activitat subvencionada.  

 
2. Les subvencions no han d’excedir, normalment, del 50 % del cost de l’obra o activitat a que 

s’apliquin. En cas de que s’excedeixi aquest límit, s’haurà de justificar a l’expedient.  
 



10 

Article 10. Consignació pressupostària 
 
1. Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat d’aquestes 

quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient. 
 

2. La convocatòria pot aprovar-se en un exercici pressupostari anterior a aquell al qual hagi de 
tenir lloc la resolució de la subvenció, sempre que l’execució de la despesa es realitzi en la 
mateixa anualitat en que se'n produeixi la concessió i es compleixi alguna de les 
circumstancies següents: 
 
a) Existeixi crèdit adequat i suficient en el pressupost del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental per a la cobertura pressupostaria de la despesa de que es tracti. 
 

b) Existeixi crèdit adequat i suficient en el projecte de pressupost del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental que hagi estat sotmès a l’aprovació del Ple corresponent a l’exercici 
següent, en el qual s’adquirirà el compromís de despesa com a conseqüència de 
l’aprovació de la resolució de concessió. 

 
En aquests casos, la quantia total màxima que figuri a la convocatòria tindrà caràcter 
estimatiu i estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la 
resolució de concessió. Aquest fet s’haurà de fer constar expressament a la convocatòria. 

 
3. Podrà autoritzar-se la convocatòria de subvencions plurianuals la despesa de les quals sigui 

imputable a exercicis posteriors a aquell en el qual recaigui la resolució de la concessió. 
 

4. En la tramesa de l’expedient a la Intervenció per al seu informe, s’haurà de confeccionar el 
corresponent document comptable segons sigui la seva fase de gestió. La fiscalització es 
farà d’acord amb el que s’hagi establert en les Bases d’execució del pressupost.  

 
Article 11. Formes d’atorgament de les subvencions 
 
1. Les subvencions regulades en aquesta Ordenança es podran concedir mitjançant 

concurrència competitiva o bé de forma directa. 
 
2. El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramita en règim de concurrència 

competitiva.  
 
 
CAPÍTOL I – CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
 
Article 12. Concessió mitjançant concurrència competitiva   

 
1. El procediment de concessió en règim de concurrència competitiva s’efectua d’acord amb 

allò establert als articles 23 a 27 de la LGS i 58 a 64 del RLGS.  
 

2. Conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 

 
3. L’anunci de la convocatòria té el contingut que disposa l’article 23.2 de la LGS.  

 
4. Una comissió qualificadora examinarà i valorarà les sol·licituds que es presentin dins de 

cada convocatòria en regim de concurrència competitiva, la composició de la qual s’ha de 
determinar a les bases especifiques. El president de la comissió qualificadora en formularà 
la proposta de resolució. 
 
La proposta de resolució haurà d’indicar el sol·licitant o sol·licitants per als quals es 
proposa la concessió de subvenció, la quantia de la subvenció i també els sol·licitants als 
quals se’ls desestima motivadament. 
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5. En el procés de selecció s’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les 
sol·licituds presentades en el termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a 
favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits previstos a les Bases 
reguladores i obtinguin, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de 
valoració fixats a les pròpies Bases. 

 
6. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el procés de 

selecció o no esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent aplicació 
pressupostària o de la seva bossa de vinculació. No podran atorgar-se subvencions per 
quantia superior a la que es determini en la convocatòria. 

 
Article 13. Bases reguladores  
 
1. Amb caràcter previ a l'atorgament de les subvencions mitjançant concurrència competitiva, 

hauran d'aprovar-se les normes que estableixin les bases reguladores de concessió en els 
termes establerts a la LGS. 
 

2. Les bases reguladores de cada tipus de subvenció es publicaran en el diari oficial que 
correspongui.  
 

3. Aquestes Bases podran tenir una vigència limitada o indefinida en el temps, de forma que 
s’apliquin només a una única convocatòria o a vàries bé d’un mateix any o d’anys posteriors. 

 
En qualsevol cas, abans de la seva aprovació s’hauran de sotmetre preceptivament al tràmit 
d’informe previ per part de la Intervenció. 
 

4. Es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província un anunci del contingut de les Bases, en la 
forma prevista en l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  

 
5. El contingut de les Bases reguladores serà, com a mínim, el següent: 
 

a) Definició de l'objecte de la subvenció. 
 

b) Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l'obtenció de la subvenció i, si 
escau, els membres de les entitats contemplades a l'apartat 2 i segon paràgraf de 
l'apartat 3 de l'art. 11 d'aquesta Llei; diari oficial en el qual es publicarà l'extracte de la 
convocatòria, per conducte de la BDNS, una vegada que s'hagi presentat davant 
aquesta el text de la convocatòria i la informació requerida per a la seva publicació; i 
forma i termini en què han de presentar-se les sol·licituds. 

 
c) Condicions de solvència i eficàcia que hagin de reunir les persones jurídiques a les 

quals es refereix l'apartat 2 de l'art. 12 d'aquesta llei. 
 

d) Procediment de concessió de la subvenció. 
 

e) Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i, si escau, ponderació dels mateixos. 
 

f) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva determinació. 
 

g) Designació dels òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del 
procediment de concessió, i determinació de la composició de la comissió qualificadora 
que haurà d'examinar i valorar les sol·licituds. 
 

h) Determinació, si escau, dels llibres i registres comptables específics per garantir 
l'adequada justificació de la subvenció. 

 
i) Termini i forma de justificació per part del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, si 

escau, del compliment de la finalitat per la qual es va concedir la subvenció i de 
l'aplicació dels fons percebuts. 
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j) Mesures de garantia que, si escau, es consideri precís constituir a favor de l'òrgan 
concedent, mitjans de constitució i procediment de cancel·lació. 

 
k) Possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim 

de garanties que, si escau, hauran d'aportar els beneficiaris. 
 

l) Circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions tingudes en 
compte per a la concessió de la subvenció, podran donar lloc a la modificació de la 
resolució. 

 
m) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 

per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 

 
n) Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb motiu 

de la concessió de les subvencions. Aquests criteris resultaran d'aplicació per 
determinar la quantitat que finalment hagi de percebre el beneficiari o, si escau, l'import 
a reintegrar, i hauran de respondre al principi de proporcionalitat. 
 

o) D’acord amb l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, les bases reguladores de la concessió de 
subvencions i ajuts públics que es puguin atorgar per un import superior a 10.000 euros 
han d’incloure l’obligació dels beneficiaris, si són persones jurídiques, de comunicar als 
subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o 
administració, a l’efecte de fer-les públiques. 

 
p) Mesures de difusió que hagi d’adoptar el beneficiari de la subvenció per a donar 

l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o 
actuació de qualsevol tipus que sigui objecte de subvenció,   
 
Les mesures de difusió hauran d'adequar-se a l'objecte subvencionat, tant en la seva 
forma com en la seva durada, podent consistir en la inclusió de la imatge institucional de 
l'entitat concedent, així com llegendes relatives al finançament públic en cartells, 
plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o bé 
en cites realitzades en mitjans de comunicació. 
 
Quan el programa, activitat, inversió o actuació gaudís d'altres fonts de finançament i el 
beneficiari estigués obligat a donar publicitat d'aquesta circumstància, els mitjans de 
difusió de la subvenció concedida així com la seva rellevància hauran de ser anàlegs als 
empleats respecte a les altres fonts de finançament. 

 
 
CAPÍTOL II – CONCESSIÓ DIRECTA 
 
Article 14. Concessió directa 
 
1. Poden concedir-se de forma directa les subvencions següents:  
 

a) Les previstes nominativament en els pressupostos del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental en els termes establerts en els convenis i en la normativa reguladora 
d’aquestes subvencions.  
A aquests efectes, s’entén per subvenció prevista nominativament en els pressupostos 
del Consell Comarcal aquella en què almenys la dotació pressupostària i beneficiari 
constin determinats en els estats de despesa del pressupost. L’objecte d’aquestes 
subvencions haurà de determinar-se expressament en el corresponent conveni de 
col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la 
classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit pressupostari.  

b) Aquelles que llur atorgament o quantia s’imposi al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
per una norma de rang legal, que seguirà el procediment de concessió que els resulti 
d’aplicació d’acord amb la seva pròpia normativa. 
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c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s’acreditin raons 
d’interès públic, social, econòmic o humanitari o altres degudament justificades que 
dificultin la seva convocatòria pública.  
 

2. En tot cas, per a concedir una subvenció de forma directa, serà necessària la incoació d’un 
expedient que contingui com a mínim els documents següents: 

 
a) Sol·licitud del beneficiari. Nogensmenys, pot no ésser necessària la sol·licitud 

del beneficiari corresponent a les subvencions de l’apartat 1 b) i 1 c) 
precedents. 

 
b) Memòria explicativa de l’activitat objecte de la subvenció i pressupost dels 

ingressos i despeses vinculades a la seva execució.  
 
c) Informe del president/a, gerent o cap de la unitat administrativa del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, amb el contingut següent:  
 

- Constatació que de la informació que obra en el seu poder se’n desprèn 
que el beneficiari compleix tots els requisits necessaris per accedir a la 
subvenció, així com que concorre algun dels supòsits previstos a l’article 
14.1 d’aquesta Ordenança. 

 
Pels supòsits de l’article 14.1.c) caldrà a més que aquest informe justifiqui 
el caràcter singular de les subvencions, les raons que acrediten l’interès 
públic social, econòmic o humanitari, o altres que justifiquen la dificultat de 
la seva convocatòria pública.  

 
- Termini per a justificar la subvenció i forma de justificació per part del 

beneficiari del compliment de la finalitat i de l’aplicació dels fons que es 
concedeixin, d’entre les que es preveuen a l’article 27 d’aquesta 
Ordenança. 

 
- Possibilitat d’efectuar pagament a compte o anticipats i, en el seu cas, 

garanties que hauran d’aportar els beneficiaris. 
 

- Indicació de la seva compatibilitat amb l’obtenció d’altres subvencions o 
ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol entitat pública o 
privada, nacional o internacional. Si es declara aquesta compatibilitat, 
obligació d’incloure en la documentació justificativa una relació de totes les 
despeses i ingressos corresponents a l’activitat subvencionada. 

 
- Indicació del número d’operació pressupostària. 

 
3. El procediment de concessió de les subvencions previstes nominativament als 

Pressupostos del Consell Comarcal del Vallès Oriental i d’aquelles altres subvencions 
atorgades per concessió directa en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic 
o humanitari o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública, 
requereixen el corresponent conveni o, en el seu cas, la resolució de concessió, que haurà 
d’incloure com a mínim els extrems següents: 

 
a) Determinació de l’objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d’acord amb 

l’assignació pressupostària.  
 

b) Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa i quantia de la subvenció, 
individualitzada, si és el cas, per a cada beneficiari si fos més d’un.  
 

c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.  
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d) Termini i forma de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments 
anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que, si és el cas,  
hauran d’aportar els beneficiaris. 
 

e) Termini per justificar la subvenció i forma de justificació per part del beneficiari del 
compliment de la finalitat i de l’aplicació dels fons que es concedeixin.  

 
f) D’acord amb l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern, per aquelles subvencions per un import 
superior a 10.000 euros, s’ha d’incloure l’obligació dels beneficiaris, si són persones 
jurídiques, de comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les 
retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les 
públiques.  

 
4. El procediment de concessió de les subvencions que llur atorgament o quantia s’imposi al 

Consell Comarcal del Vallès Oriental per una norma de rang legal, segueix el procediment 
de concessió que els resulti d’aplicació d’acord amb la seva pròpia normativa, sens 
perjudici d’allò establert a l’article 66 del RLGS.  

 
 
CAPÍTOL III – ASPECTES COMUNS 

 
Article 15. Sol·licituds 
 
1. Les sol·licituds dels interessats s'han de presentar d’acord amb els models normalitzats 

que s’estableixin. Quan es tracti de concurrència competitiva, s'ha de fer en la forma, el 
temps i amb la documentació que determinin la convocatòria i les bases específiques. 

 
2. El contingut mínim de les sol·licituds es el següent: 
 

a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa. 
 
b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari (amb expressió del seu DNI, NIE o 

NIF). 
 

c) Descripció de les inversions o activitats a subvencionar i pressupost total de les 
despeses totals previstes. Quan l’objecte de la subvenció sol·licitada sigui el 
finançament general indiferenciat de les activitats del beneficiari, s’adjuntarà 
una breu descripció de les activitats a realitzar  per raó de les quals es sol·licita 
la subvenció i es justificarà la necessitat de la subvenció. 

 
d) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa 

finalitat i compromís de comunicar al Consell Comarcal del Vallès Oriental les 
que s’obtinguin en el futur. 

 
e) Compromís de complir les condicions de la subvenció. 

 
f) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits. 

 
g) Formulari de domiciliació bancària emplenat on, si és subvencionada l’activitat 

proposada, es podrà transferir l’import de la subvenció. 
 

h) Declaració responsable d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
de la Seguretat Social. 

 
i) Autorització del sol·licitant al Consell Comarcal del Vallès Oriental per obtenir  

de forma directa l’acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. 
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j) Declaració del peticionari, de no trobar-se incurs en cap incompatibilitat de les 
que s'estableixen en l’article 13 de la Llei general de subvencions. 

 
k) Qualsevol altre document que exigeixi la normativa o les bases reguladores.  
 

3. Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la 
informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies, per 
solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació.  

 
Article 16. Instrucció 
 
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions pertoca a l’àrea o unitat 

administrativa que correspongui per raó de la matèria, sense perjudici de les delegacions 
que es considerin oportunes. 
 

2. Les activitats d’instrucció comprenen la sol·licitud de tots els informes i documents que es 
considerin necessaris per resoldre o que exigeixin les normes que regulen la subvenció, i 
l’avaluació de les sol·licituds d’acord amb els criteris, les formes i les prioritats establertes a 
la convocatòria o a les normes reguladores. 

 
Article 17. Resolució de la concessió 
 
1. En el procediment de concessió de les subvencions per concurrència competitiva el termini 

màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos, 
tret que una norma amb rang de llei estableixi un termini major o així estigui previst en la 
normativa de la Unió Europea. El termini es computarà a partir de la publicació de la 
corresponent convocatòria, tret que la mateixa posposi els seus efectes a una data 
posterior. 
 
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats 
per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la 
subvenció. 
 

2. En el procediment de concessió directa, si hi ha sol·licitud, el termini es compta des de la 
seva presentació.  

 
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats 
per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la 
subvenció. 
 

3. Abans de la seva aprovació les resolucions de concessió s’hauran de sotmetre 
preceptivament al tràmit d’informe previ per part de la Intervenció. 

 
4. No podran concedir-se subvencions per import superior al que es determini a la 

convocatòria. 
 
Article 18. Publicitat 
 
La publicitat de les subvencions es regeix per allò establert a l’article 18 de la LGS i a l’article 
15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, o normativa que els substitueixi.  
 
 
Article 19. Despeses subvencionables 
 
1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta Ordenança, 

aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, 
siguin estrictament necessàries i s’efectuïn en el termini establert per les diferents Bases 
reguladores de les subvencions, el conveni, l’acord de concessió. En cap cas el cost 
d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat. 
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2. Llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les Bases reguladores de les 

subvencions, el conveni o l’acord de concessió es considera despesa efectuada la que hagi 
estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació 
determinat per la normativa reguladora de la subvenció. 
 

3. Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties per al contracte menor, 
establertes al Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials 
característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el facin, 
subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat amb anterioritat a la 
subvenció. 
 
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, o, si s’escau, 
en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i 
s’ha de justificar expressament en una memòria la seva elecció, quan aquesta no recaigui 
en la proposta econòmica més avantatjosa. 
 

4. En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, s’han de 
seguir les regles establertes a l’article 31.4 i 31.5 de la LGS.  

 
5. Les Bases reguladores de les subvencions han d’establir, si s’escau, les regles especials 

que es considerin oportunes en matèria d’amortització dels béns inventariables. No obstant 
això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització ha d’estar subjecte a les 
condicions següents: 

 
a) Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns. 
b) Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment 

acceptades. 
c) Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable. 

 
6. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses 

notarials i registrals, i les despeses pericials per a l’execució del projecte subvencionat i les 
d’administració específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb 
l’activitat subvencionada, i són indispensables per a l’adequada preparació o execució 
d’aquesta, i sempre que així ho prevegin les Bases Reguladores. Amb caràcter excepcional, 
les despeses de garantia bancària poden ser subvencionades quan així ho prevegi la 
normativa reguladora de la subvenció. 

 
En cap cas són despeses subvencionables: 

 
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
c) Les despeses de procediments judicials. 

 
7. Els tributs són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció els abona de 

manera efectiva. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos 
indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos 
personals sobre la renda. 

 
Article 20. Obligacions del beneficiari 
 
Són obligacions del beneficiari:  
 
a) Les assenyalades a l’article 14 de la LGS.  
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b) Complir les mesures de difusió que hagi d’adoptar el beneficiari de la subvenció per a 
donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa, activitat, 
inversió o actuació de qualsevol tipus que sigui objecte de subvenció,   

 
Les mesures de difusió hauran d'adequar-se a l'objecte subvencionat, tant en la seva forma 
com en la seva durada, podent consistir en la inclusió de la imatge institucional de l'entitat 
concedent, així com llegendes relatives al finançament públic en cartells, plaques 
commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o bé en cites 
realitzades en mitjans de comunicació. 
 
Quan el programa, activitat, inversió o actuació gaudís d'altres fonts de finançament i el 
beneficiari estigués obligat a donar publicitat d'aquesta circumstància, els mitjans de difusió 
de la subvenció concedida així com la seva rellevància hauran de ser anàlegs als empleats 
respecte a les altres fonts de finançament. 

 
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que corresponguin. 

 
d) Complir amb qualsevol altra obligació prevista a la normativa i/o a les bases reguladores.  
 
Article 21. Acceptació 
 
1. Per a l’efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les quals s’ha 

concedit, siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari, en la forma i termini que 
assenyalin les Bases reguladores o l’acord de concessió. 

 
Si el beneficiari no presentés la seva acceptació en el corresponent termini o formulés 
reserves respecte a aquesta, el Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà optar, 
discrecionalment, entre concedir un nou termini per a l’acceptació o considerar que el 
beneficiari ha renunciat a la subvenció. 
 

2. Les bases reguladores o l’acord de concessió podran preveure la possibilitat que 
l’acceptació s’entengui efectuada de forma tàcita, pel fet del transcurs d’un determinat 
termini de temps sense que el beneficiari hagi manifestat expressament les seves 
objeccions.  

 
3. En el cas de subvencions instrumentades mitjançant conveni, l’acceptació s’entendrà 

efectuada la signatura del mateix per part del beneficiari. 
 
Article 22. Pagament de la subvenció 
 
1. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, pel beneficiari, de la realització 

de l'activitat, projecte, objectiu o adopció del comportament pel qual es va concedir en els 
termes establerts en la normativa reguladora de la subvenció . 
 

2. Quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui, podran realitzar-se pagaments a 
compte. Aquests abonaments a compte podran suposar la realització de pagaments 
fraccionats que respondran al ritme d'execució de les accions subvencionades , i 
s’abonaran per una quantia equivalent a la justificació presentada. 

 
També es podran realitzar pagaments anticipats que suposaran lliuraments de fons amb 
caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a terme les 
actuacions inherents a la subvenció.  

 
3. La realització de pagaments a compte o pagaments anticipats, així com el règim de 

garanties, hauran de preveure's expressament en la normativa reguladora de la subvenció 
en els termes previstos a la LGS i en el RLGS.  

 
Article 23. Acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la seguretat social 
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1. No es podrà efectuar cap pagament si no consta acreditat fefaentment que el beneficiari es 
troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat 
amb els articles 18 i ss. del RLGS. 

 
2. No obstant això, en aquelles subvencions en què la quantia a atorgar a cada beneficiari no 

superi en la convocatòria l’import de 3.000 euros, tal com es preveu en l’apartat 4 de 
l’article 24 RLGS, es podrà substituir aquesta acreditació per una declaració responsable.  

 
En aquests casos, es considerarà que la declaració responsable presentada amb la 
sol·licitud, té una validesa màxima de sis mesos des de la seva emissió, de forma que no 
caldrà presentar-ne una de nova mentre aquest termini no hagi expirat. 

 
Article 24. Subcontractació d’activitats subvencionades 
 
Si és el cas, la subcontractació de l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte 
de la subvenció es regeix per l’article 29 de la LGS i l’article 68 del RLGS.  
 
Article 25. Modificacions de la resolució de concessió 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari:  

 
a) l’import de la subvenció, quan aquesta es financi amb aportacions de tercers que alhora 

hagin incrementat la dotació pel mateix concepte. 
b) el termini d’execució.  

 
En tot cas, per a la modificació de la resolució de la concessió cal que es produeixi una 
alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.  
 
 
TÍTOL III - JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS 
 
Article 26 - Regles generals de les justificacions 
 
1. La justificació es un acte obligatori del beneficiari de la subvenció i comporta l’acreditació 

del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en 
el seu atorgament, i s’haurà de documentar en alguna de les modalitats establertes en 
l’article següent i d’acord amb el que disposin les bases reguladores especifiques, el 
conveni o la resolució d’atorgament. 
 
Nogensmenys, en les subvencions finançades per tercers, la justificació contindrà també 
l’acreditació i la documentació que les normes reguladores de les esmentades subvencions 
exigeixin.   
 

2. Quan l'òrgan administratiu competent per a la comprovació de la subvenció apreciï 
l'existència de defectes esmenables en la justificació presentada pel beneficiari, ho posarà 
en el seu coneixement concedint-li un termini de deu dies per a la seva correcció. 

 
Article 27.  Modalitats de justificació 
 
La justificació s’haurà efectuar en la forma determinada en les bases reguladores, conveni o 
acord de concessió, d’acord amb les modalitats següents: 
 
1. Compte justificatiu simplificat, que serà normalment la forma de justificació exigida per a 

subvencions d’import inferior a 60.000,00 euros. El compte justificatiu es presentarà segons 
el model que determini el Consell Comarcal del Vallès Oriental i contindrà com a mínim la 
informació següent: 

 
a) Memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments realitzats en 

compliment de les condicions de la subvenció concedida. 
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b) Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, 
numero de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 
 

c) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el 
paràgraf anterior i, si escau, la documentació acreditativa del pagament. 
 

d) Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació 
de la procedència dels ingressos i subvencions. 
 

2. Compte justificatiu ordinari, que serà la justificació exigida, en general, per a subvencions 
d’import igual o superior a 60.000,00 euros, i que es presentarà segons el model que 
determini el Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
El compte justificatiu contindrà, amb caràcter general, la documentació següent: 
 
I. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

 
II. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que 

contindrà: 
 
a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb 

identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si 
escau, data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgui conformement a 
un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 
 

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic 
mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació al fet que es fa 
referència en el paràgraf anterior i, si escau, la documentació acreditativa del 
pagament. 

 
c) Certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el 

corresponent registre oficial, en el cas d'adquisició de béns immobles. 
 
d) Indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o 

indirectes incorporats en la relació al fet que es fa referència a l'apartat a), 
excepte en aquells casos en què les bases reguladores de la subvenció hagin 
previst la seva compensació mitjançant una miqueta alçat sense necessitat de 
justificació. 

 
e) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat 

l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. 
 
f) Els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei General de 

Subvencions, degui haver sol·licitat el beneficiari. 
 
g) Si escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no 

aplicats així com dels interessos derivats dels mateixos. 
 

No obstant l'anterior, quan per raó de l'objecte o de la naturalesa de la subvenció, no 
calgués presentar la documentació prevista, les bases reguladores determinaran el 
contingut del compte justificatiu. 

 
3. Presentació d’estats comptables. Aquesta modalitat es podrà utilitzar quan la subvenció 

tingui per objecte el finançament general d’una entitat, sigui quin sigui el percentatge de la 
subvenció en relació amb el pressupost general de l’entitat, la qual haurà de presentar com 
a justificants una memòria de l’activitat i els comptes o estats financers corresponents a 
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l’exercici al qual es refereixi la subvenció o a l’exercici anterior, si s’escau, que acreditin la 
realització de l'activitat subvencionada. 

 
Article 28 - Comprovació de les justificacions 
 
L’Àrea o unitat administrativa haurà de comprovar que la documentació justificativa es presenti 
en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment, i si escau, haurà de requerir al beneficiari 
que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes, completi la documentació o ampliï la 
informació, amb l’advertència que si no presenta la documentació requerida l’òrgan competent 
li revocarà la subvenció, d’acord amb l’article 33. 
 
Article 29. Ampliació del termini de justificació 
 
1. L'òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar, excepte precepte en contra contingut a 

les bases reguladores, en el conveni o en l’acord de concessió, una ampliació del termini 
establert per a la presentació de la justificació, que no excedeixi de la meitat de mateix i 
sempre que amb això no es perjudiquin drets de tercer. 

 
2. Les condicions i el procediment per a la concessió de l'ampliació són els establerts en 

l'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o normativa que la substitueixi.  

 
3. Transcorregut el termini establert de justificació sense haver-se presentat la mateixa davant 

l'òrgan administratiu competent, aquest requerirà al beneficiari perquè en el termini 
improrrogable de quinze dies sigui presentada. La falta de presentació de la justificació en el 
termini establert en aquest apartat portarà amb si l'exigència del reintegrament i altres 
responsabilitats establertes en la Llei general de subvencions. La presentació de la 
justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no eximirà al beneficiari de les 
sancions que, conforme a la Llei general de subvencions, corresponguin. 

 
Article 30. Minoració de la subvenció 
 
Llevat que les bases, el conveni o l'acord de concessió no estableixin res en contrari, quan el 
beneficiari no hagi justificat la totalitat de l’import de les despeses de l’actuació es minorarà la 
subvenció. Si l'import de la subvenció esta calculat basant-se en un percentatge respecte del 
pressupost de l'objecte subvencionat, la subvenció a pagar s’ha de reduir en funció d'aquest 
percentatge. Si l'import de la subvenció es una quantia certa, la quantitat es reduirà d’acord 
amb els criteris de graduació establerts en les bases de la convocatòria o l’acord o resolució de 
la concessió, i si no n'hi ha, pel criteri de proporcionalitat. En qualsevol cas, s’entendrà que es a 
compte del beneficiari la diferencia de finançament necessari per a l’execució de l'activitat 
subvencionada. 
 
Article 31. Pagament de les subvencions 
 
1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’ha d’efectuar una vegada 

justificades, d’acord amb el que preveu l’article 27 d’aquesta ordenança. 
 
2. En el cas que es tracti de subvencions per a inversions, es poden efectuar pagaments a 

compte a mesura que es vagin presentant justificants de part de l’actuació subvencionada, 
tret que s'especifiqui una altra cosa a les bases reguladores, conveni, acord o resolució. 

 
3. El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de titularitat de la 

persona física o jurídica, o entitat beneficiaria de la subvenció, que prèviament haurà 
determinat la persona o entitat. 

 
4. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia 

sol·licitud expressa en casos puntuals que s’han d’explicitar en les bases especifiques o en 
l’acte de concessió. En aquest cas, el termini per presentar les justificacions és el que s’hi 
hagi establert. 
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En aquests casos es poden exigir garanties als perceptors, per assegurar que s’efectua la 
totalitat de la inversió o activitat subvencionada i que es compleixen els objectius de la 
subvenció. 

 
5. En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 

es pot efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del 
beneficiari líquids i vençuts. 

 
TÍTOL III 

 
INVALIDESA, REVOCACIÓ, REINTEGRAMENT I RENÚNCIA DE LES SUBVENCIONS  

 
Article 32. Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions 
 
1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió: 

 

a) Les indicades a l’art. 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o la 
normativa que la substitueixi.  

 

b) La carència o insuficiència de crèdit.  
 
2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de 

l’ordenament jurídic, i, en especial, de les regles contingudes a la LGS, de conformitat amb 
el que disposa l’art. 63 de la Llei 30/1992 esmentada o la normativa que la substitueixi.  
 

3. La tramitació i declaració de nul·litat s’ajustarà al que disposen l’art. 36 de la LGS i els 
articles 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o normativa que els 
substitueixi.  

 
4. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta l'obligació de 

retornar les quantitats percebudes. 
 

5. No procedirà la revisió d'ofici de l'acte de concessió quan concorri alguna de les causes de 
reintegrament contemplades en l'article 37 de la LGS. 

 
Article 33. Revocació de la subvenció 
 
L’àrea o la unitat administrativa informarà l'òrgan competent sobre la revocació de la subvenció 
en els casos següents: 
 
a) Quan el beneficiari hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant 

les condicions que n’haurien impedit la concessió. 
 

b) Quan hi hagi incompliment total de l’objecte, activitat o projecte subvencionat. 
 

c) Quan hi hagi incompliment de l’obligació de presentar la justificació en els termes establerts 
en la convocatòria. 

 
d) En la resta de casos establerts per llei. 
 
L’àrea o unitat administrativa notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la subvenció, i 
li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les al·legacions que 
consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan 
competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne l’expedient sense cap tràmit ulterior.  
 
La declaració administrativa de revocació de la subvenció comportarà l’obligació de tornar les 
quantitats percebudes. 
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Article 34. Reintegrament de subvencions  
 
El reintegrament de subvencions es regeix pel que disposen els articles 36 a 43 de la LGS,   els 
articles 91 a 101 del RLGS, i aquella altra normativa que correspongui d’aplicació.  
 
Article 35. Renúncia de les subvencions 
 

1. El beneficiari pot renunciar a la subvenció, restant alliberat de la càrrega a que es trobi 
sotmesa aquella, i amb la pèrdua del dret a exigir-la. La renúncia ha de ser prèvia a l’inici 
de l’activitat subvencionada o al seu cobrament. En el cas de subvencions ja satisfetes, el 
beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes. 
 

2. Totes les modificacions substancials hauran de ser objecte de publicitat pels mateixos 
mitjans utilitzats per a la concessió inicial. 

 
 
TÍTOL IV 

 
INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I RESPONSABILITATS 

EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS  
 

Article 36. Concepte d’infracció 
 
Als efectes de la present Ordenança constitueix infracció administrativa en matèria de les 
subvencions atorgades per aquesta Corporació, les accions o omissions tipificades a la LGS, 
les quals seran sancionades, fins i tot, a títol de simple negligència. 

 
Article 37. Responsables 
 
Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions, aquells que 
es determinen a l’article 53 de la LGS que, per acció o omissió, incorrin en els supòsits tipificats 
com infraccions en els articles 56 i següents de la LGS. 
 
Article 38. Supòsits de no responsabilitat 
 
Les accions u omissions tipificades com infraccions administratives en matèria de subvencions 
no donaran lloc a responsabilitat per infracció administrativa, en els supòsits següents: 
 

a) Quan siguin realitzades per qui no tingui capacitat d’obrar. 
 
b) En cas de força major. 

 
c) Quan derivin d’una decisió col·lectiva, per a qui hagi salvat el seu vot o no hagi 

assistit a la reunió en què aquella es va prendre.  
 
Article 39. Concurrència d’actuacions amb l’ordre jurisdiccional penal 
 
1. En els supòsits en què la conducta pogués ser constitutiva de delicte, el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental passarà el tant de culpa a la jurisdicció competent i s'abstindrà de seguir 
el procediment sancionador mentre l'autoritat judicial no dicti sentència ferma, tingui lloc el 
sobreseïment o l'arxivament de les actuacions o es produeixi la devolució de l'expedient pel 
Ministeri Fiscal. 
 

2. La pena imposada per l'autoritat judicial exclourà la imposició de sanció administrativa. 
 

3. De no haver-se estimat l'existència de delicte, l'administració iniciarà o continuarà 
l'expedient sancionador amb base en els fets que els tribunals hagin considerat provats. 

 
Article 40. Classes d’infraccions 
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1. Les infraccions en matèria de subvencions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
2. Són infraccions lleus les tipificades a l‘article 56 de la LGS. 
 
3. Són infraccions greus les tipificades a l’article 57 de la LGS. 
 
4. Són infraccions molt greus les tipificades a l’article 58 de la LGS. 

 
Article 41. Classes de sancions 
 
1. Les infraccions en matèria de subvencions se sancionaran mitjançant la imposició de 

sancions pecuniàries i, quan escaigui, de sancions no pecuniàries. 
 

2. Les sancions pecuniàries podran consistir en multa fixa o proporcional. La sanció 
pecuniària proporcional s'aplicarà sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no 
justificada. 
 
La multa fixa estarà compresa entre 75 i 6.000 euros i la multa proporcional pot anar del 
tant al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada o, en el cas 
d'entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats. 

 
La multa pecuniària serà independent de l'obligació de reintegrament i per al seu 
cobrament resultarà igualment d'aplicació el règim jurídic previst per als ingressos de dret 
públic en la Llei general pressupostària o en les normes pressupostàries aplicables al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
3. Les sancions no pecuniàries, que es podran imposar en cas d'infraccions greus o molt 

greus, podran consistir en: 
 

a) Pèrdua durant un termini de fins a cinc anys de la possibilitat d'obtenir subvencions, 
ajudes públiques i avals de les administracions públiques o altres ens públics. 
 

b) Pèrdua durant un termini de fins a cinc anys de la possibilitat d'actuar com a entitat 
col·laboradora en relació amb les subvencions regulades a la LGS. 
 

c) Prohibició durant un termini de fins a cinc anys per contractar amb les 
administracions públiques. 

 
4. Les sancions per infraccions lleus són les previstes a l’article 61 de la LGS. 
 
5. Les sancions per infraccions greus són les previstes a l’article 62 de la LGS. 
 
6. Les sancions per infraccions molt greus són les previstes a l’article 63 de la LGS. 
 
Article 42. Graduació de les sancions 
 
La graduació de les sancions es du a terme d’acord amb l’article 60 de la LGS.  
 
Article 43. Prescripció 
 
El règim de la prescripció de les infraccions i de les sancions és l’establert a l’article 65 de la 
LGS. 
 
Article 44. Procediment sancionador 
 
1. La imposició de les sancions en matèria de subvencions s'efectuarà mitjançant expedient 

administratiu en el qual, en tot cas, es donarà audiència a l'interessat abans de dictar-se 
l'acord corresponent i que serà tramitat conforme al que es disposa en el capítol II del títol 
IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú o la normativa que la substitueixi.  
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2. El procediment s'iniciarà d'ofici, com a conseqüència, de l'actuació de comprovació 

desenvolupada per l'òrgan concedent o per l'entitat col·laboradora, així com de les 
actuacions de control financer. 
 

3.  Els acords d'imposició de sancions posen fi a la via administrativa. 
 
Article 45. Extinció de la responsabilitat derivada de la comissió d’infraccions 
 
La responsabilitat derivada de les infraccions s’extingeix pel seu pagament; per compliment de 
la sanció; per prescripció; o per mort.  
 
Article 46. Responsabilitats 
 
És d’aplicació allò previst a l’article 69 de la LGS i en la normativa d’aplicació que correspongui.  
 
 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 

Única.- 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per sistema, incorporen o reprodueixen aspectes de 
la normativa directament aplicables a les subvencions que atorgui el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, s’entén que són automàticament modificats en el moment en què se’n produeixi 
la modificació o derogació de la normativa esmentada. 
 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 

Primera.- Als procediments de concessió de subvencions ja iniciats a l’entrada en vigor 
d’aquesta Ordenança, els serà d’aplicació els acords adoptats en el moment del seu inici. A 
aquests efectes, en els expedients de concessió per concurrència competitiva, s’entendrà que 
estan iniciats aquells expedients en que s’haguessin publicat les Bases Reguladores. En el cas 
d’expedients de concessió directa, el moment d’inici es determinarà per la seva data 
d’aprovació.  
 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Única.- En tot allò que no es reguli en aquesta Ordenança, s’estarà al que disposin les Bases 
d’execució del Pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l’any corresponent i la 
normativa sobre delegació de competències i atribució dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental vigent en el moment de la concessió. 
 
Segona.- Aquesta Ordenança de subvencions entra en vigor a partir del dia següent a la 
publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, i continuarà vigent fins que es 
modifiqui o es derogui expressament. 
 

 
2. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar 

des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i disposar l’exposició al tauler d’anuncis, a efectes de presentació 
d’al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut el termini d’informació pública 
sense la presentació de cap al·legació s’elevarà l’acord a definitiu al BOPB amb la 
corresponent ressenya al DOGC. 
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El president 
 
Hi ha cap comentari? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
3. Dictamen d’adhesió a la Fundació Privada Factor Humà. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de Presidència, de 13 de juliol de 2016, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Fundació Factor Humà (en endavant, FFH) és una fundació privada sense ànim 

de lucre integrada per entitats públiques i privades que té per objectiu millorar la 
gestió de les persones a les organitzacions. La FFH es troba inscrita en el Registre 
de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1.295. 
 

2. La FFH té per finalitats, amb caràcter general, les següents: Donar serveis per 
afavorir la motivació laboral i fomentar la investigació sobre les tècniques 
modernes en aquest camp; Afavorir l’intercanvi d’experiències en aquesta matèria 
entre les administracions i empreses; I qualsevols altres esdeveniments en el camp 
dels Recursos Humans que el Patronat consideri oportuns per al millor compliment 
de les seves finalitats. 
 

3. Per poder associar-se a la FFH cal complir dos requeriments: 
 

a) Fer una aportació inicial a la Fundació de 3.005,06 euros, per part de cada soci.   
 
No obstant, el patronat de la fundació celebrat el dia 20 de novembre de 2007, 
va acordar que les organitzacions que s’incorporessin a la Fundació del gener 
de 2008 en endavant, estarien exemptes d’aquesta aportació. 

 
b) Abonar la quota acordada pel Patronat de la Fundació en sessió de 18 de 

novembre de 2015, en concepte de finançament del funcionament de la 
Fundació així com per a l’assistència a totes les activitats presencials i l’accés a 
tots els serveis que ofereix. Aquesta quota serà facturada el mes de gener o bé 
la seva part proporcional en funció del mes d’incorporació. Per a les 
organitzacions d’entre 101 i 300 treballadors aquesta quota s’estableix en 
3.150 euros anuals. 
 

4. El 29 de juny de 2016, el senyor Oscar Frías Pérez, cap de l’Àrea de Persones i 
Valors, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
1. Des del 2012 el Consell Comarcal del Vallès Oriental treballa amb l’establiment d’un 

model integrat de recursos humans. Aquest comporta gestionar un canvi cultural pel 
qual posarem el focus en les persones de la institució, ja que són l’eix fonamental per 
dur a terme qualsevol programa, acció o servei que el Consell Comarcal vulgui 
desenvolupar. 
 

2. L’Àrea de Persones i Valors té l’encàrrec de desenvolupar aquest model. Els eixos 
fonamentals sobre els quals es treballa són els següents: 
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 Planificació de recursos humans 

 Organització del treball 

 Gestió de l’ocupació 

 Gestió del rendiment 

 Gestió de la compensació 

 Gestió del desenvolupament 

 Gestió de les relacions humanes i socials 
 

3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental manté relacions institucionals amb les 
organitzacions que s’alineen amb la manera de fer dins dels àmbits que hi treballa. 

 
4. La Fundació Factor Humà (en endavant, FFH) és una fundació privada sense ànim de 

lucre integrada per entitats públiques i privades que té per objectiu millorar la gestió de 
les persones a les organitzacions. La FFH es troba inscrita en el Registre de 
Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1.295. 
 

5. La FFH té per finalitats, amb caràcter general, les següents: donar serveis per afavorir 
la motivació laboral i fomentar la investigació sobre les tècniques modernes en aquest 
camp; afavorir l’intercanvi d’experiències en aquesta matèria entre les administracions i 
empreses; i qualsevol altres esdeveniments en el camp dels Recursos Humans que el 
Patronat consideri oportuns per al millor compliment de les seves finalitats. 

 
6. La Fundació Factor Humà promulga el manifest següent: 
 

“1. La persona com a valor 
 
Gràcies al talent i al compromís de les persones, les nostres organitzacions són 
capaces d'aconseguir els seus reptes. Per això, les tractarem amb el màxim respecte i 
dignitat al llarg de la seva vida professional, esforçant-nos per atorgar ple significat al 
seu treball i que aquest contribueixi a la seva plena realització personal i professional. 
 
2. Ètica i bon govern 
 
Les organitzacions que actuen amb ètica i respecte pels drets fonamentals asseguren 
la seva competitivitat a llarg termini i contribueixen al desenvolupament de persones 
íntegres i compromeses. Per això, promourem un comportament ètic exigent i 
respectuós amb les lleis, aplicarem els principis de bon govern i rebutjarem qualsevol 
pràctica de corrupció. 
 
3. Igualtat d'oportunitats i diversitat 
 
Totes les persones han de tenir una autèntica igualtat d'oportunitats i la diversitat ha de 
ser un fet enriquidor per a la vida de les organitzacions. Per això, promourem la vàlua 
professional com a màxim criteri inspirador de les decisions sobre les persones, 
eradicant qualsevol forma de discriminació en la contractació, el tracte o la promoció. 
 
4. Desenvolupament i ocupabilitat 
 
El desenvolupament del talent és la millor garantia per assegurar el futur de les 
organitzacions i l'ocupabilitat de les persones. Per això, dedicarem els recursos que 
estiguin al nostre abast per oferir les millors oportunitats de formació i 
desenvolupament professional, fomentant les condicions i els espais perquè les 
persones puguin generar i compartir coneixement. Tindrem, a més, una especial 
sensibilitat per afavorir les oportunitats de les persones als qui l'actual crisi hagi posat 
en risc d'exclusió del mercat laboral. 
 
5. Transparència, comunicació i participació 
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Conèixer, compartir i implicar-se en l'evolució de l'organització és d'interès de tot el 
món. Per això, promourem una comunicació transparent, oportuna i pels canals 
adequats, assegurant que arriba de manera clara i entenedora a totes les persones de 
l'organització i fomentant internament la confiança, el diàleg i la participació de totes les 
persones en la presa de decisions. 
 
6. Seguretat, salut i benestar físic i emocional 
 
Un entorn de treball segur i saludable, físicament i emocionalment, és bo per a les 
persones, per a les organitzacions i per a la societat. Per això, promourem les mesures 
que siguin necessàries per garantir la seguretat i la salut en el treball, fomentant un 
ambient saludable i fent del reconeixement una pràctica diària en les nostres 
organitzacions. 
 
7. Retribució equitativa i justa 
 
La contraprestació salarial harmonitza els interessos econòmics de la persona i de 
l'organització a llarg termini. Per això, assegurarem que les polítiques salarials 
garanteixen que tothom rep un salari adequat a la seva aportació, internament equitatiu 
i externament competitiu en relació al sector, oferint l'oportunitat d'aconseguir una vida 
econòmicament digna. 
 
8. Flexibilitat i equilibri en les esferes vitals 
 
La vida de les persones va molt més enllà de l'àmbit estrictament professional. Per 
això, promourem les mesures que siguin necessàries per facilitar un adequat equilibri 
entre les esferes laboral, familiar i personal, fomentant una cultura de flexibilitat i una 
gestió intel·ligent dels recursos i el temps. 
 
9. Corresponsabilitat en les relacions laborals 
 
L'enteniment social és una condició necessària per al desenvolupament de les 
organitzacions i s'aconsegueix gràcies a una adequada gestió de persones i agents 
socials. Per això, promourem un marc de relacions laborals presidit per la confiança, el 
diàleg i el respecte, en el convenciment que la negociació basada en la cerca del 
benefici mutu és la millor garantia per assegurar la solidesa i el futur de les 
organitzacions. 
 
10. Innovació i creativitat 
La innovació i la millora continuada són la millor via per al progrés de la societat, les 
organitzacions i les persones. Per això, promourem la creativitat, la iniciativa i 
l'aportació de noves idees, fomentant un ambient de confiança i tolerància, i sabrem 
reconèixer l'error com una excel·lent oportunitat per a l'aprenentatge.” 
 

7. L’Àrea de Persones i Valors considera que per desenvolupar la funció de Recursos 
Humans és necessari de l’acompanyament de les organitzacions i institucions 
públiques i privades amb el desenvolupament de les persones com a nexe d’unió  i 
com un dels seus valors principals. 
  

Per tant, PROPOSO, 
 
1. Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Vallès Oriental al La Fundació Factor 

Humà, amb NIF G-61513297. 
 

2. Aprovar l’aportació de 1.312,52 €, que correspon a la part proporcional de l’anualitat de 
2016 i que compren els mesos d’agost a desembre, ambdós inclosos, que aniran a 
càrrec de la partida 920.00.480.08, condicionat a l’aprovació de la modificació número 
16 del pressuposts general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès 
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Oriental per a l’exercici 2016, incorporada a l’ordre del dia del Ple de 20 de juliol de 
2016. 
 

3. Modificar el pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental mitjançant transferències de crèdit  

 
Baixes per transferència 
920.00.226.99.01 .............................................................................................. -1.312,50 € 
Altes per transferència 
920.00.480.08 .................................................................................................... 1.312,50 € 
 
 

5. El 13 de juliol 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 323-1 apartat tercer de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del 

Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, estableix que les 
persones jurídiques, privades i públiques, poden adquirir la condició d’associades 
si no ho exclouen la llei ni llurs estatuts. La sol·licitud d’ingrés ha d’ésser acordada 
per l’òrgan competent. 
 

2. L’acord de la Junta del patronat de la fundació de 20 de novembre de 2007 pel 
qual s’acorda que les organitzacions que s’incorporin a la mateixa a partir del mes 
de gener de 2008, estan exemptes de realitzar una aportació inicial. 

 
3. L’acord de la Junta del patronat de la fundació de 18 de novembre de 2015 pel 

qual s’aprova l’augment de les quotes per prestació de serveis en un 2,5% en les 
quotes més altes i, en la resta de quotes, un increment del 5%. 
 

4. L’article 14.2 lletra q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, segons el qual 
correspon al Ple l’exercici de les 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 la participació del Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Fundació 

Factor Humà (FFH), amb NIF G-61513297. 
 

2. Autoritzar i disposar el pagament de mil tres cents euros amb cinquanta cèntims 
(1.312,50 €) amb càrrec a la partida 920.00.480.08 del Pressupost general 
d’ingressos i despeses del 2016 del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
corresponen a la part proporcional de la quota de l’any 2016. 
 
Nogensmenys, aquest acord queda condicionat a l’aprovació definitiva de la 
modificació del pressupost número 16 del pressupost general d’ingressos i 
despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’exercici, incorporada a 
l’ordre del dia d’aquesta mateixa sessió. 
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3. Traslladar-ho a la Tresoreria del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

4. Notificar aquest acord a la Fundació Factor Humà (FFH).” 
 
 
El senyor president 
 
Molt bé. Alguna qüestió? Doncs passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen amb els 23 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit 
dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, els senyors i les senyores 
Albert Camps i Giró, Mireia Dionisio i Calé, Carles Fernández i Pérez, Marialluïsa Ferré 
i García, José Orive Vélez, Carme Palacios i Manuel, Arnau Ramírez i Carner i Ignasi 
Simón i Ortoll; per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els 
senyors i les senyores Dolors Castellà i Puig, Joan Josep Galiano i Peralta, 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, Ferran 
Jiménez i Muñoz, Joan Mora i Alsina, Marc Uriach i Cortinas i Jordi Xena i Ibáñez; 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; I les 4 abstencions dels senyors 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 Candidatura d'Unitat Popular, el senyor Enric Saurí i Saula. 
 
 
SECRETARIA 
 
4. Dictamen de ratificació dels Decrets de Presidència següents: 

- 87/2016, de 18 de maig, de cessió de carpes a l’Ajuntament de la Garriga 
- 96/2016, d’1 de juny, de cessió de carpes a l’Ajuntament de Granollers 
- 100/2016, de 8 de juny, d’aprovació del protocol per a la prevenció, la detecció, 

l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de 
sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina 

- 101/2016, de 10 de juny, d’aprovació del I Pla Intern d’Igualtat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental (2016-2019) 

- 118/2016, de 22 de juny, de cessió de carpes a l’Ajuntament de Granollers 
- 119/2016, de 22 de juny, de cessió de carpes a l’Ajuntament de la Garriga 
- 120/2016, de 22 de juny, de cessió de carpes a l’Ajuntament de Granollers 
- 123/2016, de 29 de juny, de cessió de carpes a l’Ajuntament de Vallromanes 

 
Llegida la part dispositiva del dictamen de Secretaria, de 13 de juliol de 2016, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès els decrets següents: 
 

- 87/2016, de 18 de maig, de cessió de carpes a l’Ajuntament de la Garriga 
- 96/2016, d’1 de juny, de cessió de carpes a l’Ajuntament de Granollers 
- 100/2016, de 8 de juny, d’aprovació del protocol per a la prevenció, la detecció, 

l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de 
sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina 

- 101/2016, de 10 de juny, d’aprovació del I Pla Intern d’Igualtat del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental (2016-2019) 
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- 118/2016, de 22 de juny, de cessió de carpes a l’Ajuntament de Granollers 
- 119/2016, de 22 de juny, de cessió de carpes a l’Ajuntament de la Garriga 
- 120/2016, de 22 de juny, de cessió de carpes a l’Ajuntament de Granollers 
- 123/2016, de 29 de juny, de cessió de carpes a l’Ajuntament de Vallromanes 

 
2. El 13 de juliol 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. 
 

La senyora Susanna Villa i Puig s’incorpora a la sessió. 
 
 
ÀREA D’ENSENYAMENT 
  
5. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per al 

cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero. 

 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea d’Ensenyament, de 13 de juliol de 
2016, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS  
 
1. El 30 de juny de 2016, la senyora Josefa Recio i Corral, cap de l’Àrea de Serveis 

Personals, ha emès l’informe següent: 
 
“ 

1. El Consell Comarcal té entre les línies estratègiques d’actuació de l’institució la de 
promoure i desenvolupar accions encaminades a impulsar el progrés, garantir l’igualtat 
d’oportunitat de totes les persones que viuen en el territori i cobrir les diferents 
necessitats de les persones en tots aquells àmbits que afectin al seu desenvolupament. 
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2. Per avançar en el compliment d’aquests objectius el Consell Comarcal desenvolupa 
polítiques publiques, implementa diferents programes i serveis i forma part d’entitats i 
consorcis que tenen com objectiu garantir l’accés amb l’igualtat d’oportunitats de totes 
les persones als serveis especialment col·lectius amb necessitats especials.   

 
3. El Centre d’Educació Especial Montserrat Montero, és una escola gestionada pel 

Consorci Administratiu d’Educació Especial Montserrat Montero de Granollers.  
 

4. El Consorci Administratiu d’Educació Especial Montserrat Montero és un ens públic de 
caràcter voluntari, sotmès al règim de caràcter local a l’empara de l’article 312 del 
Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals a Catalunya, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny integrat per l’Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental.  El Consorci es va crear per el desenvolupament de la política 
educativa per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual i/o necessitats 
educatives.  

 
5. El CEE Montserrat Montero ubicat a Granollers és avui, a més d’un centre d’educació 

especial on hi ha escolaritzats alumnes de molts municipis de la comarca, un centre de 
recursos i suport a la inclusió als centres ordinaris d’alumnes amb discapacitat, en base 
a la llarga experiència i formació del personal del centre. 

 
6. El Consell Comarcal considera que cal posar en valor la tasca desenvolupada pels 

centres d’educació especial i que les administracions tenen la responsabilitat de 
garantir l’accés a una educació adequada a les característiques individuals de les 
persones. És per això que com a membre del Consorci Administratiu d’Educació 
Especial Montserrat Montero té interès en col·laborar activament en el 
desenvolupament del projecte educatiu del centre. 

  
7. Per poder col·laborar activament en el desenvolupament de la tasca que du a terme el 

Consorci Administratiu d’Educació Especial Montserrat Montero cal donar suport 
logístic, tècnic i econòmic. 

 
8. A partir de l’any 2011 el Departament d’Ensenyament ha deixa’t d’invertir en el centre, i 

a partir de l’any 2015 ha canviat els criteris de finançament pel que fa a plantilles i 
manteniment, produint-se un dèficit important de 140.155,39 € que l’assumeix 
l’ajuntament de Granollers.  L’ajuntament no deixarà en cap moment de prestar els 
serveis que es fan, ni de cobrir les necessitats que el centre i els professionals tinguin. 

9. El CEE Montserrat Montero per a l’any 2015 ha generat un dèficit de cent quaranta mil 
cent cinquanta-cinc euros amb trenta-nou cèntims  (140.155,39 €). 
 

10. El 25 de maig de 2016 a la seu del Consell Comarcal es va dur a terme una reunió amb 
els alcaldes de la comarca que per qüestions de derivació geogràfica tenen de 
referència el CEE Montserrat Montero o tenen alumnes en el centre, on es va acordar 
una formula mixta de cofinançament que per al càlcul té en compte els habitants i els 
alumnes escolaritzats amb l’objectiu de donar suport al dèficit generat, en tant que el 
Departament d’Ensenyament no garanteixi, en el futur, tot el finançament del projecte 
educatiu, que és la següent: 
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M unicipi C A N  VILA

A LUM N ES 

C UR S 

A C T UA L

P o blació

(habitants)

P o blació  

M o ntero

(habitants)

ESC EN A R I 

H A B IT A N T S

ESC EN A R I 

A LUM N ES

ESC EN A R I 

M IXT E 50%

A iguafreda 0 2.465 2.465 1.590,01 € 0,00 € 795,00 €

A metlla  del Vallès, l' 6 8.303 8.303 5.355,71 € 6.049,87 € 5.702,79 €

B igues i R iells CAN VILA 6 8.858 0 0,00 € 6.049,87 € 3.024,94 €

C aldes de M o ntbui CAN VILA 3 17.098 0 0,00 € 3.024,94 € 1.512,47 €

C ampins 0 491 491 316,71 € 0,00 € 158,36 €

C ano velles 13 15.906 15.906 10.259,90 € 13.108,06 € 11.683,98 €

C àno ves i Samalús 1 2.897 2.897 1.868,66 € 1.008,31 € 1.438,49 €

C ardedeu 13 17.938 17.938 11.570,61 € 13.108,06 € 12.339,33 €

F igaró -M o ntmany 1 1.094 1.094 705,67 € 1.008,31 € 856,99 €

F o gars de M o ntclús 0 477 477 307,68 € 0,00 € 153,84 €

F ranqueses del Vallès, les 21 19.446 19.446 12.543,32 € 21.174,56 € 16.858,94 €

Garriga, la 4 15.740 15.740 10.152,82 € 4.033,25 € 7.093,04 €

Grano llers 24 60.101 60.101 38.767,14 € 24.199,49 € 31.483,32 €

Gualba 0 1.414 1.414 912,08 € 0,00 € 456,04 €

Llago sta, la CAN VILA 0 13.252 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Lliçà d'A munt CAN VILA 1 14.742 0 0,00 € 1.008,31 € 504,16 €

Lliçà de Vall CAN VILA 0 6.383 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Llinars del Vallès 6 9.570 9.570 6.172,97 € 6.049,87 € 6.111,42 €

M arto relles CAN VILA 0 4.756 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

M o ntmeló CAN VILA 0 8.835 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

M o nto rnès del Vallès CAN VILA. 1 16.172 0 0,00 € 1.008,31 € 504,16 €

M o ntseny 0 319 319 205,77 € 0,00 € 102,88 €

P arets del Vallès CAN VILA 0 18.901 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

R o ca del Vallès, la 5 10.504 10.504 6.775,43 € 5.041,56 € 5.908,49 €

Sant A nto ni de Vilamajo r 3 5.789 5.789 3.734,10 € 3.024,94 € 3.379,52 €

Sant C elo ni 13 17.317 17.317 11.170,04 € 13.108,06 € 12.139,05 €

Sant Esteve de P alauto rdera 2 2.568 2.568 1.656,45 € 2.016,62 € 1.836,53 €

Sant F eliu de C o dines CAN VILA 0 5.908 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sant F o st  de C ampsentelles CAN VILA 0 8.603 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sant P ere de Vilamajo r 0 4.281 4.281 2.761,39 € 0,00 € 1.380,69 €

Santa Eulàlia  de R o nçana CAN VILA 2 7.080 0 0,00 € 2.016,62 € 1.008,31 €

Santa M aria de M arto relles CAN VILA 0 853 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Santa M aria de P alauto rdera 6 9.103 9.103 5.871,74 € 6.049,87 € 5.960,81 €

T agamanent 0 319 319 205,77 € 0,00 € 102,88 €

Vallgo rguina 4 2.749 2.749 1.773,20 € 4.033,25 € 2.903,22 €

Vallro manes 1 2.543 2.543 1.640,32 € 1.008,31 € 1.324,32 €

Vilalba Sasserra 1 709 709 457,33 € 1.008,31 € 732,82 €

Vilano va del Vallès 2 5.241 5.241 3.380,62 € 2.016,62 € 2.698,62 €

T OT A L 139 348.725 217.284 140.155,39 € 140.155,39 € 140.155,39 € 
 
El 28 de juny de 2016 amb registre d’entrada número 4238 el Consorci del CEE Montserrat 
Montero ha fet arribar les certificacions corresponents al dèficit generat a l’any 2015 i el nombre 
d’alumnes que corresponen a cada municipi de la comarca. 
 
Per tant, PROPOSO:  
 
Establir un model de conveni de cofinançament per al CEE Montserrat Montero amb els 
ajuntaments de la comarca que tenen alumnes en el centre o els hi correspon per derivació 
geogràfica i que són els següents: Aiguafreda, Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de 
Montbui, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, Fogars de 
Montclús, Les Franqueses del Vallès, La Garriga, Gualba, Lliçà d’Amunt, Llinars del Vallès, 
Montornès del Vallès, Montseny, La Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, St. 
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Esteve de Palautordera, St. Pere de Vilamajor, Sta. Eulàlia de Ronçana, Sta. Maria de 
Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès. 
 
Les parts del conveni es comprometen al següent: 
 

- El CCVO a fer de coordinador, recaptador i seguiment de les aportacions dels 
ajuntaments. 
 

- L’Ajuntament a aportar la quantitat establerta en la fórmula mixta corresponent.” 
 
 

2. El 13 de juliol 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 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.  

 
2. 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.  

 
3. L’acord del Ple del Consell Comarcal de 17 de setembre de 2003, publicat al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 229, de 24 de setembre de 2003, pel 
qual es delega en la Comissió de Govern la competència per aprovar convenis 
amb altres entitats en el supòsit de convenis marc o protocols generals.  

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

ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, 
Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, Fogars de 
Montclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Gualba, Lliçà d’Amunt, Llinars del 
Vallès, Montornès del Vallès, Montseny, la Roca del Vallès, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, 
Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, 
Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès, per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial Montserrat 
Montero, d’acord amb el redactat següent:  
 

 
“REUNITS 
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1
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el/la senyor/a ________________, alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de/d’ 
___________________, assistit/assistida pel/per la secretari/secretària de la corporació, 
el/la senyor/a ______________.  
 
 

INTERVENEN 
 
2
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, 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/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 /Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, 
d’acord amb l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
document, i 
 
 

EXPOSEN 
 
1. El Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero, en endavant el CONSORCI, és 

un ens públic de caràcter voluntari, sotmès al regim local, a l'empara de l'article 312 del 
Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals a Catalunya, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, integrat per l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i creat per al desenvolupament de la política educativa per l'atenció 
de persones amb discapacitat intel·lectual i/o necessitats educatives especials i la 
gestió conjunta del Centre d'Educació Especial Montserrat Montero, en virtut de les 
competències que legalment tenen atribuïdes ambdós ens. 
 

2. El CONSORCI, adscrit a l'Ajuntament de Granollers, té com a finalitat la planificació i la 
gestió integral del Centre d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers, 
titularitat també d’aquest Ajuntament.   
 

3. El CONSORCI exerceix les seves competències en el territori municipal de Granollers, 
sens perjudici de donar servei a persones d'altres municipis, amb vocació 
d'universalitat en el servei. En aquest sentit, en el centre s’escolaritzen alumnes d’arreu 
de la comarca i ha esdevingut un centre de recursos i suport a la inclusió dels centres 
ordinaris d’alumnes amb discapacitat.  
 

4. El context de greu crisi econòmica en el qual som immersos ha suposat també una 
manca d’inversions de la Generalitat de Catalunya en relació amb Centre d'Educació 
Especial Montserrat Montero, a la vegada que ha ocasionat una modificació dels 

                                                
1 En el cas de l’Ajuntament de Vallromanes: D’una part, el senyor Àlex Sastre i Prieto, conseller delegat de l’Àrea 

d’Ensenyament, assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
2
 En el cas de l’Ajuntament de Vallromanes: El conseller delegat del Consell Comarcal en virtut del Decret de 

Presidència núm. 103/2015, de 17 de juliol, per raó del qual s’acorda delegar als consellers i les conselleres comarcals 
la representació institucional en l’àmbit de les competències, activitats i serveis que s’integren en l’àrea per a la qual 
han estat nomenats.   



35 

criteris de finançament pel que fa a plantilles i manteniment, fet que ha originat un 
romanent negatiu en la institució esmentada. 
 

5. L’article 21.7 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, sota la rúbrica drets i deures en 
l’àmbit de l’educació, disposa que les persones amb necessitats educatives especials 
tenen dret a rebre el suport necessari que els permeti accedir al sistema educatiu, 
d’acord amb allò establert a les lleis.  
 

6. L’article 2.3 lletra h) de la Llei 12/2209, del 10 de juliol, d’educació, estableix  com a 
principi organitzatiu del sistema educatiu, la col·laboració, la cooperació i la 
coresponsabilització amb els ajuntaments i altres administracions públiques. 
 

7. El 25 de maig de 2016, per tal de trobar una solució a aquesta situació, se celebrà una 
reunió a la seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb diversos alcaldes de la 
comarca, on s’acordà una fórmula de cofinançament del dèficit del CONSORCI mentre 
la Generalitat de Catalunya no se’n faci càrrec d’aquest.  
 

8. El 28 de juny de 2016, registre d’entrada 4.238 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, el Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero ha fet entrega d’un 
certificat en relació amb el número i la procedència dels alumnes del Centre i una 
notificació corresponent a l’aprovació del romanent real del Consorci corresponent a 
l’any 2015 per un import negatiu de cent quaranta mil cent cinquanta-cinc euros amb 
trenta-nou cèntims  140.155,39 euros. 
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant el CONSELL COMARCAL i l’Ajuntament de _______________, en endavant 
l’AJUNTAMENT, expressen la voluntat d’establir aquest conveni de col·laboració per al 
cofinançament del romanent negatiu del CONSORCI, que subjecten als següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte  
 
Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració, la cooperació i les obligacions entre el 
CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT en relació amb el cofinançament del romanent 
negatiu del Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero en el marc del sistema de 
cofinançament que s’hi defineix.  
 
Segon. Sistema de cofinançament 
 
1. El sistema de cofinançament del romanent negatiu del CONSORCI es dota de les 

aportacions anuals dels ajuntaments que hi col·laboren per mitjà de la formalització de 
convenis de naturalesa anàloga a aquest.  
 

2. Als efectes del càlcul de l’aportació econòmica es distingeix entre els municipis 
següents:  
 
a) Municipis que formen part de l’àmbit territorial del Centre d'Educació Especial 

Montserrat Montero: 
 
Formen part d’aquest grup els municipis d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Campins, 
Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró – Montmany, Fogars de 
Monclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Granollers, Gualba, Llinars del 
Vallès, Montseny, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant 
Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, 
Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès. 
 

b) Municipis que no formen part de l’àmbit territorial del Centre d'Educació Especial 
Montserrat Montero:  
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Formen part d’aquest grup els municipis de Bigues i Riells, Caldes de Montbui, la 
Llagosta, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del 
Vallès, Parets del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Santa 
Eulàlia de Ronçana i Santa Maria de Martorelles.  

 
3. L’aportació econòmica anual de l’AJUNTAMENT és la que resulta de l’aplicació de la 

fórmula següent:  
 
 

 
 
 
Els conceptes de la fórmula són els següents:  
 

 = Aportació econòmica de l’AJUNTAMENT 

 

 = Import del romanent negatiu del CONSORCI corresponent a l’exercici 

immediatament anterior aprovat per l’òrgan competent d’aquesta entitat. 
 

 = Número d’habitants del municipi de l’AJUNTAMENT en l’any de l’exercici del 

romanent negatiu, d’acord amb les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 

  = Suma dels habitants dels municipis que formen part de l’àmbit territorial del 

CENTRE, d’acord amb les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 

 = Número d’alumnes del municipi que correspon a l’AJUNTAMENT escolaritzats al 

CENTRE en el curs corresponent a l’exercici del romanent negatiu. 
 

 = Número d’alumnes escolaritzats al CENTRE de tots els municipis de l’àmbit 

territorial del CENTRE i dels municipis que no en formen part. 
 
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
Per raó d’aquest conveni, el CONSELL COMARCAL s’obliga a:  
 
a) Informar a l’AJUNTAMENT, en seu de Comissió de seguiment i en la mesura que en 

tingui coneixement, del romanent negatiu del CONSORCI que aprovi l’òrgan competent 
del CONSORCI.  
 

b) Transferir les aportacions de l’AJUNTAMENT ingressades per raó d’aquest conveni al 
CONSORCI.  
 

c) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment, en especial, quan el 
CONSORCI traslladi al CONSELL COMARCAL el romanent negatiu, si n’hi ha.   
 

d) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  
 
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
 
Per raó d’aquest conveni, l’AJUNTAMENT s’obliga a: 
 
a) Assumir la part de finançament que resulti del sistema establert en el pacte segon 

d’aquest conveni, consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a 
fer-hi front i abonar al CONSELL COMARCAL els imports corresponents.  
 

b) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 

c) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
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Cinquè. Pagament 
 

1. En relació amb el romanent negatiu del CONSORCI corresponent a l’any 2015, no més 
enllà del 15 de desembre de 2016, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL 
COMARCAL l’aportació econòmica referenciada en el quadre següent:

3
  

 

Municipi Can Vila Alumnes 
2015/2016 

Habitants Import de les aportacions 

     

  
2. En relació amb les anualitats següents, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL 

COMARCAL l’aportació econòmica que determini la Comissió de seguiment no més enllà 
de tres mesos comptadors a partir de l’esmentada determinació.    

 
Sisè. Comissió de seguiment  
 

1. Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni que vetlla pel correcte compliment 
de les obligacions que s’hi preveuen i que té les funcions següents: 

 
a) Validar les propostes de modificació d’aquest conveni que proposi l’AJUNTAMENT 

o el CONSELL COMARCAL.  
 

b) Determinar l’import anual de l’aportació econòmica a satisfer per l’AJUNTAMENT en 
aplicació del sistema de cofinançament previst al pacte segon d’aquest conveni.  
 

c) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim 
econòmic que preveu aquest conveni.  

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

 
a) El gerent del CONSELL COMARCAL, que la presideix.   

 
b) L’alcalde/alcaldessa o bé el regidor o regidora de l’AJUNTAMENT, el qual té la 

condició de vocal.  
 

c) Un tècnic del CONSELL COMARCAL de l’àrea que correspongui, el qual té la 
condició de vocal. 

 
d) Un tècnic de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  

 
e) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del 

mateix òrgan o per una persona al servei del CONSELL COMARCAL. En aquest 
darrer cas, assisteix a les sessions amb veu i sense vot. 

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

Setè. Vigència  
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins al 30 
de juny de 2020.   
  
Vuitè.  Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
  

a) L’acord entre les parts. 
b) El compliment del període de vigència. 
c) La denúncia unilateral amb un preavís de sis mesos.  

                                                
3
 El contingut específic per a cada ajuntament consta en el punt segon de la part dispositiva.  
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d) La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni. 
 
Novè. Jurisdicció  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
  
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 

 
2. Aprovar el contingut específic del pacte 5.1 del conveni transcrit en el punt 

precedent, d’acord amb el detall següent:  
 

Municipi Can Vila 
Alumnes 

2015-2016 
Habitants 

Import de les 
aportacions  

Aiguafreda 

 

0 2.465 795,00 € 

Ametlla del Vallès, l'   6 8.303 5.702,79 € 

Bigues i Riells CAN VILA 6 8.858 3.024,94 € 

Caldes de Montbui CAN VILA 3 17.098 1.512,47 € 

Campins   0 491 158,36 € 

Canovelles   13 15.906 11.683,98 € 

Cànoves i Samalús   1 2.897 1.438,49 € 

Cardedeu   13 17.938 12.339,33 € 

Figaró-Montmany   1 1.094 856,99 € 

Fogars de Montclús   0 477 153,84 € 

Franqueses del Vallès, les   21 19.446 16.858,94 € 

Garriga, la   4 15.740 7.093,04 € 

Granollers   24 60.101 31.483,32 € 

Gualba   0 1.414 456,04 € 

Lliçà d'Amunt CAN VILA 1 14.742 504,16 € 

Llinars del Vallès   6 9.570 6.111,42 € 

Montornès del Vallès CAN VILA. 1 16.172 504,16 € 

Montseny   0 319 102,88 € 

Roca del Vallès, la   5 10.504 5.908,49 € 

Sant Antoni de Vilamajor   3 5.789 3.379,52 € 

Sant Celoni   13 17.317 12.139,05 € 

Sant Esteve de Palautordera   2 2.568 1.836,53 € 

Sant Pere de Vilamajor   0 4.281 1.380,69 € 

Santa Eulàlia de Ronçana CAN VILA 2 7.080 1.008,31 € 

Santa Maria de Palautordera   6 9.103 5.960,81 € 

Tagamanent   0 319 102,88 € 

Vallgorguina   4 2.749 2.903,22 € 

Vallromanes   1 2.543 1.324,32 € 

Vilalba Sasserra   1 709 732,82 € 

Vilanova del Vallès   2 5.241 2.698,62 € 

 

 
3. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.” 
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El president 
 
Alguna paraula? 
 
El senyor José Orive Vélez 
 
Nosaltres votarem a favor, i votarem a favor per responsabilitat política. Però sí que 
hem de dir que el dèficit que té el Montserrat Montero, estem parlant d’ensenyament 
obligatori, per tant és responsabilitat de la Generalitat de Catalunya, i és la Generalitat 
de Catalunya, el Departament d’Ensenyament, qui tindria que assumir aquest import. 
Dir que també hi ha un tema legal, en el qual els ajuntaments, quan comencem a 
aprovar aquesta despesa tindrem a tots els nostres interventors dient que hi ha una 
malversació de fons públics, perquè estem dedicant diners a una competència que no 
és nostre. I com sempre els ajuntaments donarem resposta, perquè nosaltres, el 
nostre grup, considerem que la política és un tema de prioritats, i en aquest cas, inclús 
sense ser un tema de responsabilitat nostre, la prioritat és la part social. I també dir 
que la Generalitat de Catalunya ha tingut la possibilitat també de poder protegir els 
ajuntaments respecte a aquest aspectes de la RSAL que no ens deixa fer el que hem 
fet sempre, però no ha estat capaç de fer-ho, quan d’altres comunitats autònomes sí 
ho han fet. Per tant estem desprotegits pel govern de la Generalitat respecte a la 
RSAL, hem d’assumir una vegada més una competència que no és nostre, tindrem 
una responsabilitat legal i, encara així, els ajuntaments tornarem a donar resposta a 
aquesta necessitat social. I dir que és cert hi ha pocs diners, però no és cert que no hi 
ha diners, és un tema de prioritats, i uns tenim unes prioritats i altres tenen unes altres, 
que en aquest cas no és l’ensenyament obligatori dels nostres nens i nenes que estan 
al Montserrat Montero. Com he dit, votarem a favor d’aquest punt. 
 
El president 
 
Molt bé, alguna paraula més? Doncs passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen amb els 25 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit 
dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, els senyors i les senyores 
Albert Camps i Giró, Mireia Dionisio i Calé, Carles Fernández i Pérez, Marialluïsa Ferré 
i García, José Orive Vélez, Carme Palacios i Manuel, Arnau Ramírez i Carner, Ignasi 
Simón i Ortoll i Susanna Villa i Puig; per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana 
de Catalunya, els senyors i les senyores Dolors Castellà i Puig, Joan Josep Galiano i 
Peralta, 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, Ferran Jiménez i Muñoz, Joan Mora i Alsina, Marc Uriach i Cortinas i Jordi 
Xena i Ibáñez; 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; I les 3 abstencions dels senyors i les senyores, per 
part del Grup Comarcal Candidatura d'Unitat Popular, el senyor Enric Saurí i Saula; 
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. 
 
 
ÀREA D’HABITATGE 
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6. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de l’ampliació de l’addenda 
de pròrroga per a l’any 2016 del conveni relatiu a l’Oficina d’Habitatge amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. (22-CV 2014). 

 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea d’Habitatge, de 13 de juliol de 2016, 
que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Decret 13/2010, de 2 de febrer, pel qual s’aprova el Pla per al Dret a l’Habitatge, 

que dedica el capítol cinquè a les oficines locals d’habitatge, preveu que el 
departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’habitatge 
podrà subscriure convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge 
amb les administracions locals que tinguin desplegament territorial.  
 

2. El 6 de juliol de 2016, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, va emetre l’informe següent: 

 
“Per a l’any 2016 el Consell Comarcal  i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (en endavant AHC) 
tenen subscrit un conveni en relació amb l’Oficina comarcal d’habitatge, d’acord amb el qual l’AHC ha 
d’aportar al Consell Comarcal un pagament fix de 25.000 euros i un de variable en funció del volum 
de tramitació, essent l’aportació màxima de 53.156 euros. 
 
Tanmateix, aquesta dotació econòmica amb prou feines cobreix la meitat del cost real dels serveis 
comarcals d’habitatge, sense comptar el servei d’intermediació del deute hipotecari. Aquesta realitat, 
és difícilment sostenible per a un Consell Comarcal que únicament rep ingressos finalistes i que no 
disposa de recursos propis.  
 
Per això, tant en la reunió de 19 de maig de 2016 amb l’AHC com en l’escrit tramès l’1 de juny de 
2016 es va al·legar que el volum de tramitació registrat i previst està clarament desproporcionat en 
relació amb els recursos econòmics assignats; i que, a més, el Consell Comarcal sofreix un greuge 
històric de finançament en relació amb altres oficines locals. En conseqüència, es va demanar a 
l’AHC la revisió de l’aportació econòmica a l’Oficina comarcal d’habitatge del, per tal de poder garantir 
la prestació dels serveis i poder seguir reforçant l’oferta integral de serveis de l’Oficina comarcal, i així 
poder millorar i donar resposta a les noves necessitats que la ciutadania i els ajuntaments 
requereixen cada cop més. 
 
Fruit d’aquesta petició, el 29 de juny de 2016 l’AHC ha accedit a revisar la dotació econòmica del 
conveni relatiu a l’Oficina comarcal d’habitatge, i ha tramès una addenda complementària per al 2016 
d’acord amb la qual s’estableix un pagament fix de 40.000 euros i un de variable en funció del volum 
de tramitació, essent l’aportació màxima de 83.156 euros, fet que suposa un increment de la dotació 
màxima de 30.000 euros (56% més). 
 
Així doncs, es proposa: 
 
1. Aprovar i subscriure l’addenda complementària d’ampliació de la pròrroga per al 2016, proposada 

per l’AHC. 
 

2. ...” 

 
 
3. El 13 de juliol 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 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les  de les administracions públiques de Catalunya, pel que fa als 
convenis de col·laboració. 
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2. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 

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

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

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

l’any 2016 del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a l’Oficina 
d’Habitatge situada en aquesta comarca, d’acord amb el contingut següent: 
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2. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.” 
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El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
7. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la modificació del 

conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 
enginyeria amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. (272-CV 2015). 
 

Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Area de Medi Ambient, de 13 de juliol de 
2016, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 29 de juny de 2016, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, va emetre l’informe següent: 
 
“INFORME SOBRE EL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE 
VILAMAJOR PER A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE MEDI 
AMBIENT I ENGINYERIA 
 
El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 
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 6 de juny de 2016 l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 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.  
 
Així doncs, s’informa favorablement la modificació del conveni en els termes següents: 
 
1. Ampliar la dedicació del servei d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 

enginyeria de 14 a 21 hores setmanals a partir de l’1 de setembre de 2016. 
 

2. Establir el cost addicional del servei per al 2016 en 3.190,76 euros, que l’Ajuntament 
haurà d’abonar al Consell Comarcal abans del 30 de setembre de 2016, número 
d’operació 2016.4106 i número de relació 454/2016. 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. El 13 de juliol de 2016, la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 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 de medi 
ambient i enginyeria de 14 a 21 hores setmanals a partir de l’1 de setembre de 
2016. 
 

b) Establir el cost addicional del servei per al 2016 en 3.190,76 euros, que 
l’Ajuntament haurà d’abonar al Consell Comarcal abans del 30 de setembre de 
2016, número d’operació 2016.4106 i número de relació 454/2016. 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.” 
 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
El senyor Àlex Sastre i Prieto s’incorpora a la sessió. 
 
 
8. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica en matèria comptabilitat i eficiència 
energètica amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. 

   
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 15 de juny de 2016, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“INFORME SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COMPTABILITAT I EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA A L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR 
 
El 3 de juny de 2016 l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha sol·licitat al Consell 
Comarcal assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica, consistent 
en la revisió de factures i contractes de subministrament. 
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació 
d'assistència tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret 
legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre 
de 2012, relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
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Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar canvis 
de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a 
més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència 
energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 
El cost del servei de comptabilitat i eficiència energètica per a 44 subministraments 
d’energia de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor es valora en 1.340 euros anuals. 
Aquest cost s’hauria d’actualitzar per a anys successius de vigència del conveni d’acord 
amb la variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada 
exercici. Pel que fa al pagament, es proposa el pagament de l’import corresponent a cada 
anualitat per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol. 
 
No obstant això, per a l’any 2016 el cost proporcional tenint en compte l’inici del servei a 
partir de l’1 de juliol de 2016 serà de 670 euros. Així mateix, per al 2016 es proposa el 
pagament de l’import corresponent abans del 15 de setembre. 
 
Per tant, PROPOSO: 
 
1. Aprovar el conveni d’assistència tècnica corresponent d’acord amb el que s’ha exposat. 
2. Reconèixer el dret de l’ingrés de sis-centes setanta euros (670,00 euros) a càrrec de 

l’aplicació pressupostària 462.00.26 del pressupost de despeses i ingressos del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, número d’operació RD-2016.4281 i número de relació 
470/2016.” 

 

2. El 5 de juliol de 2016, el secretari accidental del Consell Comarcal, va emetre un 
informe favorable a l’acceptació de l’encàrrec de gestió per a la prestació 
d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica a 
l’Ajuntament de  Sant Antoni de Vilamajor. 

 
 
3. El 13 de juliol de 2016, la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
6. 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.    
 

7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. 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. 
 

10. 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. 

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

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

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

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

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

comptabilitat i eficiència energètica a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor en matèria de comptabilitat i eficiència energètica, 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. 
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I de l’altra, el senyor/ la senyora __________, alcalde-president/ alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, assistit pel secretari / per la secretària de la 
corporació, senyor/senyora ____________________. 
 
 

I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde-president/ L’alcaldessa-presidenta, en nom i representació de l’Ajuntament de 
Sant Antoni de Vilamajor, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de 
setembre. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 
 M A N I F E S T E N  
 
I. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 

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

 
II. Que el Consell Comarcal vol promoure la millora de l’eficiència energètica i a la 

reducció de despesa associada al consum d’energia, amb l’objectiu de contribuir a la 
prevenció del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 

 
III. Que l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en endavant l’ AJUNTAMENT, està 

interessant en l’assistència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el 
CONSELL COMARCAL, en matèria de comptabilitat i eficiència energètica. 

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

l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica.  
 

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

 
 

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

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

L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix 
que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden 
establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord 
amb el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts.    
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II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica. 
 

III. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. La Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, per la qual es modifiquen les Directives 2009/125/CE i 
2010/30/UE, i per la qual es deroguen les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE, té per 
finalitat assolir l’objectiu d’eficiència energètica a la Unió Europea amb un 20% d’estalvi 
per al 2020. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional 
i local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les 
empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures 
de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 

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

P A C T E S 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de comptabilitat i 
eficiència energètica del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 



50 

A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia elèctrica, amb l’objectiu detectar 
contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia elèctrica mitjançant 
un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures estimades, la 
correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme d’energia, les 
possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i consums 
i les possibles variacions anormals de consum. 
 

4. Informar a l’Ajuntament sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’Ajuntament mesures per a la reducció del consum d’energia, la millora de 
l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia.  
 

6. Assessorar l’Ajuntament en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Posar a disposició al Consell Comarcal tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 
a) Contractes de subministrament d’energia elèctrica.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, com a mínim a partir de 

l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor d’aquest conveni. 
c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions 

relacionats amb el consum d’energia en els punts de subministrament d’energia 
elèctrica, si en disposa. 

e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als 

punts de subministrament d’energia elèctrica, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia elèctrica, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb el els 

objectius del servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són 
objecte d’aquest conveni. 

 
2. Autoritzar el Consell Comarcal per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia elèctrica la facturació dels contractes de l’Ajuntament en 
qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los en nom de 
l’Ajuntament les reclamacions que resultin necessàries. 
 

3. Autoritzar el Consell Comarcal per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’Ajuntament en l’àmbit de l’energia. 
 

4. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 
electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el 
Consell Comarcal presti a l’Ajuntament el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
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enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència 
pot ser la del Consell Comarcal destinada a aquest servei. 
 

5. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost anual de la prestació d’assistència que és objecte d’aquest conveni es valora en 

1.340 euros. 
 

2. Per al segon semestre de l’any 2016 el cost de la prestació és de 670 euros, que 
l’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL abans del 15 de setembre. 

 
3. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 

el cost anual del servei corresponent s’actualitzarà successivament d’acord amb la 
variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada 
exercici.  
 
L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat que correspongui per 
cada any de prestació per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol. 

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

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

 
Cinquè. Terminis i vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 
des de l’1 de juliol de 2016 fins el 31 de desembre de 2017. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix 
per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu 
i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
Setè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel 

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

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

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

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

tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin 
originat com a conseqüència d’això 

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

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

3. Reconèixer el dret de l’ingrés de sis-centes setanta euros (670,00 EUR) a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 462.00.26 del pressupost de despeses i ingressos del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, número d’operació RD-2016.4281 i número 
de relació 470/2016. 
 

4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.” 
 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
9. 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, de 13 de juliol 
de 2016, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 23 de juny de 2016, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 

Ambient i Territori del Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès els informes 
següents: 

 
“INFORME SOBRE LA NECESSITAT D’INCORPORAR UNA PERSONA TITULADA EN 
ENGINYERIA TÈCNICA A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 

 
1. El senyor Raúl Pérez Martínez, enginyer tècnica adscrit a l’Àrea de Medi Ambient i 

Territori, es troba en situació de baixa laboral des del 30 de maig de 2016. Per aquest 
motiu, estan desatesos els serveis dels quals s’ocupava, d’assistència tècnica als 
ajuntaments de Montornès del Vallès i Vallromanes i de la Ponència Comarcal 
d’Avaluació Ambiental del Vallès Oriental. 
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Per altra banda, el senyor Joel Vives Torrents va ser nomenat com a  tècnic de gestió 
adscrit a l’Àrea de Medi Ambient i Territori, amb una jornada de 37,5 hores a la 
setmana fins al 30 de juny de 2016, i de 18,75 hores a la setmana a partir de l’1 de 
juliol de 2016. 

 
2. D’ençà del 20 de juny de 2016 el Consell Comarcal ha assumit una ampliació de la 

dedicació del servei d’assistència tècnica de medi ambient i enginyeria a l’Ajuntament 
de Martorelles, de 14 a 21 hores setmanals, la qual cosa suposa un increment dels 
ingressos per aquest concepte de 4.786,14 per a l’exercici 2016, corresponents a 
9.068,48 euros anuals. 

 
3. Així mateix, el 6 de juny de 2016, l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha sol·licitat 

al Consell Comarcal l’ampliació de la dedicació del servei d’assistència tècnica de medi 
ambient i enginyeria, de 14 a 21 hores setmanals, la qual es preveu fer efectiva a partir 
de l’1 de setembre de 2016 i suposarà un increment dels ingressos per aquest 
concepte de 3.190,76 euros per a l’exercici 2016, corresponents a 9.068,48 euros 
anuals. 
 

4. El servei d’assistència tècnica municipal en matèria de medi ambient i enginyeria servei 
s’empara en la competència del Consell Comarcal per 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. 

 
5. D’altra banda, el servei de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Vallès 

Oriental deriva de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats atribueix al Consell Comarcal competències d’informe i avaluació 
ambiental sobre activitats de l’annex II d’aquesta Llei situades en municipis que no 
tinguin atribuïda la competència d’informe. 
 

Així doncs per tal de poder atendre les necessitats exposades, es proposa: 
 

1. Mantenir la jornada de 37,5 hores del senyor Joel Vives Torrents, amb les mateixes 
tasques vinculades al lloc de treball, condicions laborals i sou. Actualment, es preveu 
donar servei als ajuntaments de Castellterçol, Montornès del Vallès, la Roca del Vallès, 
Vallgorguina i Vallromanes, i a la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del Vallès 
Oriental. 
 

2. Per tot això proposo la modificació del pressupost per generació de crèdit per un import 
total de 7.976,90 euros d’acord amb el detall següent: 

 
Pressupost despeses 

170.00.120.01 MAT: retribucions bàsiques ................................................ 3.258,90 € 
170.00.121.00 MAT complement destí ....................................................... 1.395,59 € 
170.00.121.01 MAT complement específic ................................................ 2.310,91 € 
170.00.160.00 MAT assegurances socials. ................................................ 1.011,50 € 

 
Pressupost ingressos 

462.026 Aportació ajuntaments .................................................................. 7.976,90 € 
 

Tanmateix, convé assenyalar que amb aquesta ampliació de jornada només serà possible 
una cobertura parcial i transitòria de les tasques desateses arran de la baixa del senyor 
Raúl Pérez Martínez, per la qual cosa en cas que aquesta situació persistís a partir de l’1 
de setembre de 2016, data en la qual està previst fer efectiva l’ampliació de la dedicació del 
servei d’assistència tècnica de medi ambient i enginyeria a l’Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor, seria necessària la incorporació d’una nova persona.” 

 
2. El 13 de juliol de 2016, la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
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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. 
 
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 el lloc de treball temporal 

següent: 
 

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 la plaça temporal següent:  

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 
 
- Una plaça de tècnic/a de gestió a jornada completa del grup de classificació A2, subescala 

tècnica de gestió, enginyer tècnic, escala d’administració general, de la plantilla del 
personal funcionari interí del Consell Comarcal. 
 
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: 
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1. Informar sobre la seva especialitat i assessorar les corporacions a les quals es 

presta servei, proporcionant la informació sobre temes propis de l’àmbit, procurant 
un sentit global d’actuació i coherent amb les capacitats de l’organització i els seus 
recursos.  

 
2. Elaborar estudis, informes tècnics, valoracions, propostes, projectes i plecs de 

condicions de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin 
en el seu àmbit de treball.  

 
3. Realitzar la tramitació derivada dels expedients d’activitats,obres i serveis, medi 

ambient, protecció civil municipals i instal·lacions juvenils. 
 
4. Programar, coordinar, controlar, supervisar i informar de les actuacions sobre 

serveis municipals de via pública i medi ambient així com sobre infraestructures 
públiques realitzades en els edificis corporatius o bé a la via pública.  

 
5. Encarregar-se de la coordinació i control de la correcta execució de les obres i 

projectes, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució, assumint totes 
aquelles tasques que d’aquesta activitat es derivin.  

 
6. Coordinar, desenvolupar, gestionar i executar projectes d’enginyeria, d’obres, 

d’activitats municipals, de medi ambient o d'altre ordre que se li hagin assignat, sota 
els criteris i pautes establerts per a la seva execució.  

 
7. Donar suport i assistència sobre temes propis de l’àmbit i en les funcions pròpies de 

l’àrea de les corporacions a les quals presta serveis. 
 
8. Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció de 

riscos i salut laboral, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, 
d’acord amb la normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels 
riscos del seu lloc de treball, les mesures d’emergència i les obligacions en  matèria 
preventiva, d’acord amb la normativa vigent.   

 
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 els termes descrits en la fase de concurs de l’epígraf 6 
d’aquestes bases,  en la data en què s’acabi el termini de presentació de sol·licituds per 
prendre part en les proves selectives.  
 
La titulació requerida per aquest lloc de treball és: Grup A2: Enginyeria tècnica, 
diplomatura o grau universitari. 
 

d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que impedeixi el 
desenvolupament de les funcions corresponents. 

 
e) 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. 
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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 
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. 
 
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 
 
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 
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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 
 
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. 
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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 MEDI AMBIENT I TERRITORI 
 
- Proves per una plaça de tècnic/a de gestió a jornada completa del grup de classificació 

A2, subescala tècnica de gestió, enginyer tècnic, escala d’administració general, de la 
plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal. 
 

Fase d’oposició 
 
Prova 1, De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes 
sobre coneixements de la comarca, coneixements específics en relació amb les funcions 
pròpies del lloc de treball, i sobre redacció administrativa. El temps per fer aquesta prova és 
de 2 hores. Es puntua de 0 a 10 punts i per superar-la s’ha d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 2, De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Fer un exercici pràctic 
utilitzant tècniques i mitjans informàtics (processament de textos, dades i Internet). El 
temps per fer aquesta prova és de 30 minuts. Es puntua de 0 a 10 punts i per superar-la 
s’ha 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 obligatori i no eliminatori, l’òrgan de selecció entrevista els 
aspirants i valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts.  

 
Fase de concurs 

 
La fase de concurs no pot representar més de la tercera part de la puntuació màxima 
assolible.  

 
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 any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 punts. 
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 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, experiència 
adquirida i amb una identificació inequívoca del sotasignat i de l’empresa 
mitjançant una firma  i un segell respectivament.  

 

 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. 
 
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/o 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 
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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 
 
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. 

 

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.” 

 
El president 
 
Algun comentari? Passem a votació. 
 

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 Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
10. Dictamen d’acceptació del crèdit concedit per la Diputació de Barcelona, en 

el marc del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2016”. 
  
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de juliol 
de 2016, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 2 de maig de 2016, el senyor Josep Barberà i Boix va emetre l’informe en què 

s’analitzava, especialment, la capacitat de l’entitat local per fer front, en el temps i 
les obligacions d’un crèdit d’1.000.000 euros. 
 

2. El 2 de maig de 2016, el senyor Josep Barberà i Boix va emetre l’informe sobre 
dades econòmiques de pressupostos i liquidacions. 
 

3. El 10 de maig de 2016, registre d’entrada número 2445, la Diputació de Barcelona 
ens notifica que en sessió plenària de 28 d’abril de 2016 es va aprovar el 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. 
 

4. El 18 de maig de 2016, el Ple del Consell Comarcal va sol·licitar, en el marc del 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 venia motivada per 
les circumstàncies extraordinàries per atendre necessitats transitòries de 
tresoreria, per raó de pagaments ineludibles i la necessitat de sol·licitar aquesta 
operació ens ve imposada per l’ajornament de pagaments d’altres organismes dels 
convenis signats. 
 
L’operació compleix les condicions de l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 
d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 

 
5. El 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ensens, va 

acordar ha aprovat la concessió dels crèdits en desenvolupament del Pla 
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2016”, d’acord amb la 
distribució següent: 
 

Consell Comarcal beneficiari NIF Import crèdit 

Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 1.000.000 

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

 
6. Les operacions de tresoreria que té el Consell Comarcal a dia d’avui són: 

 
DIPUTACIÓ NOVEMBRE 2015 500.000 EUR Venciment 25/11/2016 
CAIXABANK, SA 1.000.000 EUR Venciment 02/12/2016 
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7. El 13 de juliol 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 c 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 per tal que la concessió dels crèdits a curt termini es faci efectiva, es 
requereix que els ens beneficiaris, abans del 10/09/2016, formulin de manera 
expressa l’acceptació per òrgan competent, total o parcial, dels crèdits concedits; 
manifestin la seva conformitat amb tots els termes i condicions de concessió 
establerts en el marc d’aquest Pla i certifiquin que l’operació compleix les 
condicions de l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments 
en matèria de tutela financera dels ens locals. L'acceptació per part del beneficiari 
serà condició de l'eficàcia de la concessió del crèdit. Passada la data del 
10/09/2016 sense rebre notificació de l'acceptació, s'entendrà que el beneficiari ha 
renunciat al crèdit i la Diputació de Barcelona podrà deixar sense efecte 
l'esmentada concessió, llevat que concorrin circumstàncies que contradiguin 
aquesta presumpció de renuncia. 
 

2. L’acord de la Junta de Govern de 30 de juny de 2016 de la Diputació de Barcelona, 
en què aprova la concessió dels crèdits en desenvolupament del Pla “Operacions 
de tresoreria per a Consells Comarcals 2016” per un import de 1.000.000 euros. 
 

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

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

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

5. L’article 52.2 del TRLHL, estableix que la concertació o modificació de qualsevol 
operació s’ha d’acordar amb l’informe previ de la intervenció en què, especialment, 
s’ha d’analitzar la capacitat de l’entitat local per fer front, en el temps, a les 
obligacions que se’n derivin per a l’entitat. 
 
Els presidents de les corporacions locals poden concertar les operacions de crèdit 
a llarg termini previstes al pressupost, l’import acumulat de les quals, dins cada 
exercici econòmic, no superi el 10 per cent dels recursos de caràcter ordinari 
previstos al pressupost. La concertació de les operacions de crèdit a curt termini 
els correspon quan l’import acumulat de les operacions vives d’aquesta naturalesa, 
inclosa la nova operació, no superi el 15 per cent dels recursos corrents liquidats 
en l’exercici anterior. Una vegada superats els límits esmentats, l’aprovació 
correspon al ple de la corporació local. 
 
Els recursos corrents liquidats en l’exercici 2015 corresponent els drets reconeguts 
del capítol 1 a 5 del pressupost general d’ingressos i despeses pel qual s’establia 
14.899.533 EUR. El 30% dels recursos corrents liquidats és de 4.469.859,90 EUR. 
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6. L’article 4.1 c) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat Reial 

decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en què exclou els convenis de 
col·laboració que celebri l’Administració General de l’Estat amb les entitats 
gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, les Universitats Públiques, les 
Comunitats Autònomes, les Entitats locals, organismes autònoms i restants entitats 
públiques, o los que celebrin aquests organismes i entitats entre sí, llevat que, per 
la seva naturalesa, tinguin la consideració de contractes subjectes a aquesta Llei. 

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

Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2016”, en Junta de Govern 
de 30 de juny de 2016, amb les condicions següents: 

 
 Import: 1.000.000 euros 
 Tipus d’interès: 0 % 
 Amortització: 1 any 
 Terminis: 2 semestrals 
 

2. Donar la conformitat a les condicions per al préstec, establertes en l’article 5 i 
següents del Pla de la Diputació de Barcelona aprovat pel 28 d’abril de 2016. 
 

3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb la Diputació de Barcelona per a 
la regulació dels crèdits atorgats en el marc del Pla “Operacions de tresoreria per a 
Consells Comarcals 2016” següent: 
 
MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE [  ] I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REGULACIÓ DELS CRÈDITS ATORGATS EN EL MARC 
DEL PLA “OPERACIONS DE TRESORERIA PER A CONSELLS COMARCALS 2016” 

 
D’una part, el/la Sr./a. [   ],  president/a del Consell Comarcal de [   ],  amb assistència del/la Sr./a.  [   
],  secretari/ària del Consell. 
 
D’altra part, el Sr./a. [   ],  actuant en nom i representació de la Diputació de Barcelona, com a 
president/a d’aquesta, assistit per la secretària general.   
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
La Diputació de Barcelona, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació atribuïdes pels 
articles 92 i 93  del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, va aprovar en sessió plenària de data 28/04/2016 el Pla “Operacions 
de tresoreria per a Consells Comarcals 2016”. El Pla preveu el repartiment per a cada Consell 
Comarcal en funció de les sol·licituds presentades i uns criteris de repartiment.  
 
En aquest marc, la Junta de Govern de la  Diputació de Barcelona va concedir, en sessió de [ ], al 
Consell Comarcal de [ ], un crèdit per a operacions de tresoreria les característiques del qual es 
detallen al pacte segon. 
 
El Consell Comarcal de [ ], per acord/resolució de data [ ], ha acceptat el préstec i les condicions 
reflectides en aquest conveni i ha acreditat que compleix les condicions de l'article 5 de l'Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.   
 
Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 



64 

 
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions del préstec concertat en el marc del Pla 
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2016” 
 
Segon. Concessió   
 
La Diputació de Barcelona concedeix al Consell Comarcal de [ ], un crèdit per un import de [ ] euros, 
amb un tipus d’interès del 0 %, a un termini d’1 any, amb la referència [ ],  segons les condicions que 
s'expressen en aquest conveni. 
 
Tercer. Acceptació 
 
El Consell Comarcal accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat plena, com també a les 
condicions que el regulen. 
 
Quart. Lliurament 

 
Es realitzarà un únic pagament de la totalitat del préstec concedit després de la signatura del present 
conveni. El pagament del préstec estarà condicionat a que el Consell Comarcal estigui al corrent de les 
quotes d’amortització del crèdit concertat dins del “Pla de Tresoreria per a Consells Comarcals 2015” 
 
El Consell Comarcal serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a l’òrgan de tutela financera 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. Devolució 

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

 
4. Comunicar aquest acord al Departament d’Economia i Coneixement, en el termini 

del primers deu dies del mes següent, mitjançant la tramesa dels models CT-0 
“Dades generals” i “CT-1 “Operació de tresoreria”. 

 
5. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.” 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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11. Dictamen d’aprovació de l’expedient 16 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, de 13 de juliol 
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. L’1 de juliol 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 es necessari procedir a la modificació del pressupost per tal donar 
d’alta les partides per a les subvencions nominatives  
 
Fundació Factor Humà  NIF G6153297. 
Ajuntament de Cardedeu  NIF P0804500G 
ACAPS Vallès Oriental NIF G65348559 
Ayuntamiento de Nicaragua (Chinandega-Nicaragua) 
 

 

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 16 del 

pressupost per transferències de crèdits per un import total de vuit mil vuit-
centes seixanta-dos euros amb cinquanta cèntims (8.862,50 €) finançat amb 
les baixes i altes entre aplicacions pressupostàries: 
 
Baixes per transferència 
231.00.227.06 PSI Estudis i treballs tècnics ................................................... -.1.400,00 € 
231.06.480.24  Subvencions fons de cooperació ............................................ -5.000,00 € 
920.00.226.99.01 Comunicacions  ................................................................... -2.462,50 € 
 
Altes per transferència 
231.06 480.36 Subvenció ACCAPS Sant Fost de Campsentelles ................... 1.150,00 € 
231.14.490.08 Aportació Cursos Formació Dones. Nicaragua ......................... 5.000,00 € 
231.05.480.35 Subvenció transport adaptat Casal Estiu .................................. 1.400,00 € 
920.00.480.08 Aportació quota Fundació Factor Humà ................................... 1.312,50 € 
 

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.” 
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4. El 13 de juliol 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 
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 16, per import de vuit mil 

vuit-cents seixanta-dos euros amb cinquanta cèntims (8.862,50 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 
231.00.227.06 PSI Estudis i treballs tècnics ........................................................ -.1.400,00 € 
231.06.480.24  Subvencions fons de cooperació ................................................. -5.000,00 € 
920.00.226.99.01 Comunicacions  ........................................................................ -2.462,50 € 
 
Altes per transferència 
231.06 480.36 Subvenció ACCAPS Sant Fost de Campsentelles ........................ 1.150,00 € 
231.14.490.08 Aportació Cursos Formació Dones. Nicaragua .............................. 5.000,00 € 
231.05.480.35 Subvenció transport adaptat Casal Estiu ....................................... 1.400,00 € 
920.00.480.08 Aportació quota Fundació Factor Humà......................................... 1.312,50 € 

 
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? 
 
El senyor Jordi Manils i Tavío 
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El nostre grup votarà a favor d’aquest punt perquè estem a favor de 3 de les partides 
que es modifiquen, que són bàsicament les de cooperació, malgrat que no compartim, 
i per això ens hem abstingut en el punt 3, l’aportació a la Fundació Factor Humà. 
Nosaltres demanaríem que quan hi hagi modificacions de temes tan divergents es 
fessin per separat, per poder deixar clar quin és el posicionament del vot en 
cadascuna de les temàtiques que es modifiquen. En aquest cas votarem a favor 
perquè estem a favor de la majoria de la modificació però volem deixar clar que no 
estem d’acord amb aquesta partida 920.00.480.08, que és l’aportació a la Fundació 
Factor Humà. 
 
El president 
 
Molt bé, alguna paraula més? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
12. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni-tipus sobre 

l'assumpció de funcions d'assistència en la gestió econòmica local amb la 
Diputació de Barcelona. 
 

Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 13 de juliol 
de 2016, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS  
 
1. L’1 de juliol de 2016, el senyor Josep Barbera i Boix, interventor general, ha emès 

l’informe següent: 
“ 
1. L’1 de juny de 2016 amb número de registre de sortida el president del Consell Comarcal 

sol·licita la inclusió del Consell Comarcal del Vallès Oriental a les aplicacions informàtiques 
del Servei d'Assistència per a la Gestió Econòmica Local per tal de facilitar la realització de 
les tasques d'elaboració i presentació d'informació econòmica, financera i de gestió dels 
ens locals d’acord amb el darrer Protocol del Conveni de l’assumpció de l’Assistència a la 
Gestió Econòmica Local (ASGEL) segons l’anunci del BOPR de Barcelona de data 15 
d’abril de 2015 
 

2. El 16 de juny de 2016 amb número de registre d’entrada El Cap de Servei d’Assistència a 
la Gestió Econòmica Local tramet la documentació següent: 

 
a. Conveni-tipus sobre l’assumpció de funcions d’Assistència en la Gestió Econòmica 

Local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona 
b. Protocol del Conveni de l’assumpció de l’Assistència a la Gestió Econòmica Local 

(ASGEL).  
 
Per tot això, INFORMO: favorablement l’aprovació del conveni-tipus sobre l’assumpció de 
funcions d’Assistència en la Gestió Econòmica Local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona i 
el protocol del Conveni de l’assumpció de l’Assistència a la Gestió Econòmica Local (ASGEL).” 

 
2. El 13 de juliol de 2016, la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET  
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1. 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.  

 
2. 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.  

 
3. L’acord del Ple del Consell Comarcal de 17 de setembre de 2003, publicat al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 229, de 24 de setembre de 2003, pel 
qual es delega en la Comissió de Govern la competència per aprovar convenis 
amb altres entitats en el supòsit de convenis marc o protocols generals.  

 
 
Per això,  
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni-tipus sobre l’assumpció de funcions 

d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb el redactat següent:  
 
“CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE FUNCIONS D’ASSISTÈNCIA EN LA 
GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL (ASGEL) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, 
Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
assistit per la Sra. Petra Mahillo García, Secretària General, de la Corporació. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental, representat per l’Il.lm. Sr. David Ricart i Miró, 
president de l’entitat, i assistit pel Sr. Jordi Vendrell i Ros, Secretari accidental de l’entitat. 
 
A C T U E N 
 
El representant de la Diputació de Barcelona, per virtut dels acords adoptats pel Ple 
Corporatiu en la sessió de data 24 de febrer de 2005. 
 
El representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per virtut dels 
acords........................ 
 
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb que cadascú intervé, així com capacitat 
legal suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni, i a l’efecte 
 
E X P O S E N 
 
I. ANTECEDENTS 
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La llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, va fixar les línies bàsiques a les que 
s’havien d’adaptar la Comptabilitat dels Ens Locals i els seus Organismes Autònoms, 
atribuint al Ministeri d’Economia i Hisenda, a proposta de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, el seu desenvolupament normatiu. 
 
En compliment d’aquesta atribució, el 17 de juliol de 1990, el Ministeri d’Economia i 
Hisenda va aprovar la Instrucció de Comptabilitat per la Administració Local, que és 
d’aplicació per Entitats Locals en que el seu àmbit territorial tingui una població igual o 
superior a 5.000 habitants. 
 
En compliment de la mateixa atribució, i en la mateixa data, el Ministeri d’Economia i 
Hisenda va aprovar la Instrucció de Comptabilitat del tractament especial simplificat, que és 
d’aplicació per Entitats Locals en que el seu àmbit territorial tingui una població inferior a 
5.000 habitants. 
 
En exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la llei 7/1985), 
la Diputació de Barcelona presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la 
província en àmbits molt diversos. 
 
Des de l’any 1992, la Diputació de Barcelona, va iniciar el Pla d’Assistència Informàtic 
Comptable, destinat a donar suport als Ajuntaments de la província en el compliment de les 
obligacions derivades de l’ordre de 17/7/1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
En l’any 2000, dins el Pla Integral d’Assistència, es defineixen un conjunt d’actuacions 
orientades a donar suport dins l’àmbit econòmic i financer als Ajuntaments de la província. 
Dins d’aquests s’inclouen les actuacions descrites en l’apartat anterior. 
 
La Diputació de Barcelona disposa de les eines i recursos necessaris pel manteniment del 
Sistema d’informació comptable i d’altres utilitats d’àmbit econòmic i financer dels 
ajuntaments que encomanin la seva gestió en el marc d’aquesta actuació d’assistència i 
cooperació local. 
 
II. ARTICULACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ DE LA ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA 
COMPTABLE 
 
Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per subsumir la 
funció de l’assumpció d’assistència en la gestió econòmica local (per acrònim, l’ASGEL), 
incloent el manteniment i actualització de les eines informàtiques, és l’encomanda de 
gestió, prevista a l’art. 15 de la Llei estatal 30/1992, de 26.11 (de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). D’acord amb aquest 
article, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència d’una entitat local que s’encomana a una 
altra Administració (la Diputació de Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es 
posseeixin els mitjans idonis per al seu exercici. 
 
III. CONVENI - TIPUS. 
 
Per articular jurídicament l’encomanda de gestió d’Assistència en la Gestió Econòmica s’ha 
elaborat un Conveni-tipus, el text del qual servirà de base per a la formalització dels 
Convenis que se subscriuran entre cadascun dels Ens i Organismes locals que aprovin 
l’encomanda de gestió de l’ASGEL i la Diputació de Barcelona. 
 
Aquest Conveni-tipus conté les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran de 
regir la prestació per la Diputació d'aquesta funció. 
 
El Conveni-tipus es complementa amb un Protocol que especifica l’abast i les 
característiques dels diferents serveis oferts. 
 
IV. ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE. 
 



71 

Ultimats els treballs preparatoris, la Diputació ha adoptat els acords necessaris per 
formalitzar l’encomanda de la gestió de l’ASGEL: en síntesi, aprovar les actuacions 
d’assistència sobre activitats a desenvolupar per compte dels Ens o Organismes locals de 
la Província de Barcelona, manteniment i actualització de les eines informàtiques, així com 
d’altres activitats complementàries i/o derivades de la gestió que s'encomani, aprovar, 
també, el Conveni-tipus i donar-ne publicitat. 
 
Dutes a terme aquestes actuacions per la Diputació, els tràmits que hauran de seguir-se 
seran, succintament, els següents: 
 
a) Aprovació pels Ens locals interessats de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i 
del model de Conveni-tipus. 
b) Signatura del Conveni entre la Diputació i cada Ens i Organisme Local. 
c) Publicació per la Diputació dels Convenis formalitzats amb els Ens i Organismes locals 
que li han encomanat l’ASGEL. 
 
Per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental i els Ens que s’adhereixen a l’encomanda 
de gestió són: 
 
• La pròpia entitat 
Atès que pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i els seus ens s’ha donat compliment al 
tràmit esmentat en la lletra a), les Administracions que intervenen formalitzen aquest 
Conveni d’acord amb les següents 
 
C L À U S U L E S 
 
Primera.- OBJECTE 
 
1. L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de Barcelona de 
l’Assistència de la Gestió Econòmica (per acrònim ASGEL) de les entitats relacionades en 
l’apartat anterior, incloent dins d’aquest, l’assistència tècnica en matèria econòmica i 
comptable, com el manteniment i actualització de les eines informàtiques, als quals els ens 
tindràn accés, i de les activitats complementàries o derivades que expressament es detallin 
a la clàusula quarta d'aquest conveni. 
 
L’abast i les característiques dels diferents serveis que integren l’ASGEL es detallen al 
Protocol que complementa aquest Conveni-tipus. 
 
2. L’assumpció de l’ASGEL es durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, en 
favor de la Diputació de Barcelona, ha aprovat l'Ens o Organisme Local titular de la 
competència. 
 
Segona .- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ. 
 
Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’ASGEL són les següents: 
a) Existència d’una necessitat de suport en la gestió econòmica, en un àmbit marcat per 
una constant adaptació normativa i d'adequació a noves formes de gestió. 
b) Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió informatitzada de la comptabilitat i 
d’altres eines de gestió econòmica, amb el requisits d’actualització i manteniment, que 
actualment exigeixen les modernes aplicacions, per tal d’assegurar la confidencialitat i 
seguretat de dades. 
 
Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA. 
 
1. Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter material, 
tècnic i de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de la gestió l’ASGEL 
 
2. L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici. 
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3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l’Ens o 
Organisme Local que encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin suport o 
en els quals s’integrin la formalització, actualització, revisió i custòdia de les dades de base 
necessàries per a la confecció de la documentació i estats generats per l’ASGEL de l’Ens o 
Organisme. 
 
4. L'Ens o Organisme Local, utilitzant els programaris que configuren l’ASGEL, introduirà el 
conjunt de dades que es considerin necessàries, la qual cosa determinarà que la Diputació 
de Barcelona es constitueixi, per virtut d'aquest conveni, en encarregada del tractament. 
 
5. La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, utilitzarà les dades 
personals de conformitat amb les instruccions de l'Ens o Organisme Local, Responsable 
del Fitxer o Tractament, i no les aplicarà o utilitzarà per a cap altre finalitat, tot això de 
conformitat amb les previsions de la LO 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de dades 
de caràcter personal, el document de seguretat i les determinacions que seguidament es 
detallen. 
 
Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA. 
 
Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les 
activitats següents: 
 
a) Mantenir la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària. 
b) Mantenir i gestionar la base de dades. 
c) Conservar les dades històriques, tant les de base facilitades per l'Ens o Organisme 
Local, com les derivades o generades per la gestió encomanada durant el període que es 
regirà pel protocol d’aquest conveni. Un cop transcorregut aquest període es procedirà a 
retornar les dades a l’Ens o Organisme en els suports més adients per tal de donar 
compliment a la normativa vigent sobre conservació de dades i documentació comptable. 
d) Facilitar la descentralització de les operacions necessàries, mitjançant l’accés telemàtic 
dels Ens locals, subordinat, en tot cas, al nivell d’implementació de la tecnologia disponible 
i a la concurrència de raons tècniques que ho facin aconsellable. 
e) Disposar d’un servei d’assistència, tant a nivell tècnic de gestió econòmica i 
pressupostaria, com a nivell informàtic per assegurar el correcte funcionalment de tot el 
sistema. 
f) El personal de la Diputació adscrit al servei d’assistència de l’ASGEL podrà consultar les 
dades del l’Ens, especialment quan aquest realitzi consultes a aquest servei d’assistència. 
No obstant, aquest personal no podrà incorporar, modificar o suprimir cap tipus d’operació 
en els programaris, llevat que així ho sol·liciti l’Ens o Organisme formalment. 
g) El personal de la Diputació adscrit al servei d’assistència de ASGEL podrà donar suport 
a l’Ens mitjançant eines informàtiques que permetin veure remotament la pantalla del 
programari que configura l’ASGEL, i per tant visualitzar les accions que l’usuari realitza. 
L’ús d’aquestes eines es farà sempre amb el consentiment de l’usuari a qui se li doni el 
suport. El personal de la Diputació no podrà incorporar, modificar o suprimir cap tipus 
d’informació amb aquestes eines, tan sols, visualitzar-la.  
h) Realitzar, prèvia petició formal de l’Ens o Organisme estudis econòmics o financers 
sobre les seves dades contingudes en l’ASGEL. Aquests estudis sols es podran lliurar al 
propi Ens o Organisme, o a qui ell autoritzi formalment. 
i) Informar, en tot moment, a l’Ens o Organisme de les eines que configuren l’ASGEL, 
facilitant la formació del personal de l’Ens o Organismes pel seu correcte funcionament. En 
el protocol que acompanya aquest conveni contindrà l’oferta de serveis, amb indicació de 
les bases de dades que s’hi gestionen i si comprenen dades de caràcter personal. 
j) La Diputació assegurarà en tot moment la coherència de la base de dades que formin 
part de l’ASGEL. Aquest objectiu es realitzarà, sempre que sigui possible amb el mitjans 
propis, i en cas de ser necessari, amb mitjans externs, tot i això, d’acord amb les previsions 
legals vigents. 
 
Cinquena.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ. 
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1. La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació 
emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures necessàries per 
garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les operacions d’intercanvi amb altres 
administracions públiques o entitats privades com en les consultes o transaccions que 
pugui efectuar el propi Ens Local per via telemàtica, tot això d'acord amb les previsions 
incloses al RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprovà el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
2. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents: 
• Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació. 
• Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació. 
• Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema. 
• Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de seguretat 
física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un servei d’atenció als 
usuaris autoritzats per l’Ens Local. 
• Adopció de les mesures de conscienciació del personal de la Diputació de Barcelona que 
utilitzi els sistemes informàtics de l’ASGEL. 
 
Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES NO PERSONALITZADES AMB FINALITATS 
ESTADÍSTIQUES. 
 
Previ el compliment de les mesures de seguretat que exigeixin les normes legals sobre el 
secret estadístic, la Diputació de Barcelona podrà fer explotacions amb finalitats 
estadístiques de les dades no personalitzades obtingudes mitjançant procediment de 
dissociació.  
 
La Diputació resta autoritzada explícitament a la utilització de les dades contingudes en les 
bases de l’ASGEL pel seu tractament en el SIEM (Sistema d’Informació Econòmica 
Municipal) de la Diputació de Barcelona. 
 
Setena.- INCIDÈNCIA DE LA LEGISLACIÓ SOBRE TRACTAMENT AUTOMATITZAT DE 
DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
 
1. Atesa la titularitat de les dades objecte de tractament, correspondrà a l’Ens Local que 
encomana l’exercici de les competències i el compliment de les obligacions assenyalades a 
l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13.12 (de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal) i a la resta de normes concordants. 
 
L’exercici d’aquestes competències i el compliment de les obligacions s’entenen sense 
perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària que, proposades per la 
Diputació, fossin acceptades per l’Ens que encomana.  
 
2. La Diputació no transferirà ni cedirà dades personals que figurin en les bases de 
l’ASGEL, sinó per compte i a sol·licitud de l’Ens que encomana, i d’acord amb el que es 
preveu a l’art. 12.2 de la LOPD. 
Les cessions derivades de les sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta norma 
requeriran sempre la resolució prèvia que ho autoritzi, adoptada per l’òrgan competent de 
l’Ens que encomana. 
 
Vuitena.- OBLIGACIONS DE L’ENS QUE ENCOMANA. 
 
1. L’Ens que encomana s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme les 
actuacions que siguin necessàries perquè la Diputació pugui realitzar el seguit d’activitats 
en què consisteix l’encomanda de gestió. 
 
2. L’ens que encomana es compromet a utilitzar l’ASGEL, mantenint al dia les seves dades, 
dins d’uns marges raonables, que es regularan en els protocols d’aquest conveni. 
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3. Així mateix, l’Ens que encomana es compromet a seguir els protocols d’actuació que 
s’estableixin per la Diputació en aplicació de la normativa o com a conseqüència dels 
sistemes informàtics utilitzats. 
 
Novena.- FINANÇAMENT. 
 
Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt 
d’activitats en què consisteix l’ASGEL a l’Ens que encomana. 
 
Desena.- VIGÈNCIA DEL CONVENI. 
 
1. Sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es 
preveu de vigència indefinida. 
 
2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actuacions que, 
diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o l’Ens que encomana en 
compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan 
substancials que exigissin la formalització d’un nou Conveni. 
 
Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI. 
 
1. L’Ens que encomana podrà deixar sense efecte l’ASGEL encomanat a la Diputació. 
La cessació de l’encomanda requerirà l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan 
competent i produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no serà, però, inferior a 
dos mesos, comptats des de la notificació d’aquella resolució. 
 
2. En el cas que l’Ens Local no donés compliment a les obligacions que li corresponen i 
això determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme l’ASGEL, el Ple de la 
Diputació de Barcelona podrà denunciar el Conveni formalitzat amb l’Ens que encomana. 
La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà, però, 
inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord. 
 
3. Amb l'extinció del conveni, la Diputació de Barcelona procedirà a retornar a l'Ens Local la 
totalitat de les dades, els documents i altres suports que en continguin amb la major 
celeritat possible. Un cop materialitzada l'acció esmentada es procedirà a l'eliminació física 
dels registres existents a la Base de Dades, de la qual cosa s'expedirà la corresponent 
acreditació. A partir d'aquest moment la Diputació de Barcelona quedarà desvinculada del 
tractament que de les dites dades en pugui fer l'Ens Local o un tercer com a encarregat del 
tractament. 
 
Dotzena.- DECLARACIÓ DE FITXER AUTOMATITZAT. 
 
a) Identificació del fitxer: 
Fitxer automatitzat de titularitat municipal 
Denominació 
ASGEL (Assumpció de les funcions d'Assistència en la Gestió Econòmica Local) 
Finalitat 
Gestió informatitzada de dades econòmiques i comptables derivades de l'Ens o Organisme 
Local que efectua l'encomanda de gestió, via web. 
 
b) Origen de les dades: 
Persones o col·lectius: Persones físiques i jurídiques que mantenen relacions econòmiques 
amb els Ens o Organisme local que efectua l'encomanda 
 
Procedència i Procediment de recollida: 
_ Procedència: Dades facilitades pels interessats o els seus representats legals i d'altres 
persones físiques diferents de l'interessat o del seu representant. 
_ Procediment: Contractes, factures i documents econòmics, tots el suport paper. 
 
c) Estructura bàsica del fitxer: 
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Base de dades 
Descripció del tipus de dades contingudes: 
_ Dades bàsiques: Nom i Cognoms, adreça postal o electrònica, població, codi postal, DNI 
o NIF i dades bancàries. 
Sistema de tractament utilitzat: Automatitzat amb connexió remota, mitjançant xarxa de 
telecomunicacions pública al Servidor de la Diputació de Barcelona. 
 
d) Cessions 
AEGT, Tribunal de Comptes d'Espanya, Sindicatura de Comptes, Ministeri d'Economia i 
Hisenda. 
 
e) Transferències internacionals de dades 
Sense transferència internacional de dades 
 
f) Òrgan responsable del fitxer. 
Alcalde-President de l'Ens o Organisme Local que efectua l’encomanda. 
 
g) Servei o unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició. 
Registre general de l'Ens o Organisme Local que efectua l’encomanda. 
 
h) Mesures de seguretat. 
De nivell bàsic, d’acord amb el document aprovat a l’efecte per la Diputació de Barcelona.” 

 
2. Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona.” 
 

 
El president 
 
Alguna qüestió? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

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

col·laboració per a potenciar el sector agroalimentari local amb l’Associació 
Gastronòmica CuinaVO, l’Associació Llavors Orientals i l’Associació Slow 
Food Vallès Oriental. 

   
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica, de 13 de 
juliol de 2016, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 30 de juny de 2016, la senyora Esther Garcia i Garcia, cap de l’Àrea de 

Desenvolupament Local ha emès l’informe següent: 
 
“ 
1. En aquests darrers anys i en resposta a l’interès creixent de la ciutadania quant a 

l’agricultora ecològica, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha impulsat múltiples 
accions de promoció de productes de qualitat i de productes tradicionals.  
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L’auge de la visió ecològica de l’agricultura ho serà també per la influència dels factors 
socials, econòmics, polítics i culturals en aquesta matèria. En aquest sentit, la política 
pública del Consell Comarcal del Vallès Oriental s’adreça cap al manteniment i la promoció 
de la diversitat de productes agrícoles, considerant que el mètode de producció ecològica 
constitueix un mètode específic de producció amb respecte a l’explotació agrària, 
possibilitant una major salut dels agrosistemes, la diversitat i  els cicles biològics, amb 
restricció de la utilització de fertilitzants o pesticides que poden tenir efectes desfavorables 
pel medi ambient o que poden ocasionar una major presència de residus en els productes 
agraris. 
 
Paral·lelament, s’impulsen circuits curts de comercialització, és a dir, canals de 
comercialització que inclouen la venda directa, en els que com a màxim hi ha un 
intermediari entre el productor agrari i el consumidor. L’objectiu d’aquesta forma de 
comercialització és reduir costos i beneficiar a productors i consumidors,  a la vegada que 
es millora la rendibilitat dels petits productors agroalimentaris, es facilita als consumidors el 
coneixement dels productes que adquireixen  i dels productors als quals compren, 
contribuint a la viabilitat econòmica del sector agroalimentari amb una notable dinamització 
de l’economia productiva, al desenvolupament rural  i a la defensa dels petits productors i el 
consum local. 
 
D’altra banda, aquesta política pública repercuteix de forma natural amb el manteniment de 
l’espai rural, permetent l’assoliment d’un equilibri territorial en els municipis de la comarca, 
el desenvolupament sostenible, la biodiversitat i el respecte al medi ambient.  
 

2. El Consell Comarcal del Vallès Oriental forma part de la Xarxa Productes de la Terra 
constituïda l’any 2010. Aquesta xarxa és una agrupació voluntària d’ens locals d’àmbit 
supramunicipal, sense personalitat jurídica pròpia, que neix a proposta i amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. 
 
La finalitat de la Xarxa Productes de la terra és enfortir el teixit empresarial de productes 
alimentaris locals i de qualitat de la terra i del mar de la província de Barcelona, estructurant 
el sistema local de suport per tal que esdevingui més fort, eficient i accessible als seus 
membres, facilitant la col·laboració entre ells, generant sinergies entre les diferents 
actuacions, permetent dotar de més valor afegit a les mateixes, confeccionant eines i 
recursos útils per al sector i compartint experiències entre els membres de la Xarxa.  

 
3. L’Associació Gastronòmica CuinaVO, d’acord amb l’article 2 dels seus estatuts, té com a 

finalitat establir ponts de diàleg entre productors agroalimentaris i cuiners, reforçant així 
valors de sostenibilitat, biodiversitat i  convidant a proveir-se de productes i matèries 
primeres en els mercats autòctons i més propers al territori. Així mateix, aquesta Associació 
té com a finalitat reforçar la vinculació cuina i territori amb accions de promoció amb 
participació dels establiments membres i dels productors locals.  
 

4. L’Associació Llavors Orientals, d’acord amb l’article 3 dels seus estatuts, té com a finalitat 
principal contribuir a la promoció i conservació de la biodiversitat agrària. Així mateix, 
constitueixen fins de l’Associació conèixer i conservar les varietats locals; la realització 
d’accions, projectes i programes de sensibilització per a promoure el seu ús dins el marc de 
l’agricultura ecològica; establir una xarxa d’intercanvi d’informació entre agricultors; la 
defensa de la recuperació del coneixement agrari sobre el cultiu i els costums associats al 
camp i la seva cuina; i el reclam del drets dels agricultors a decidir sobre els seus propis 
recursos genètics, conferint-los autonomia i capacitat de decisió.  
 

5. L’Associació Slow Food Vallès Oriental, d’acord amb l’article 2 dels seus Estatuts, té com a 
fins elevar la cultura alimentària dels ciutadans i, en concret, de les generacions més joves 
amb el fi d’assolir plena consciència del dret al plaer i al gust en base als principis de Bo, 
Just i Net que defensa Slow Food; fomentar la pràctica d’una qualitat de vida fonamentada 
en el respecte dels temps naturals, del medi ambient i de la salut, tot això afavorint la 
recuperació i la valorització d’aquells productes locals de qualitat i que proporcionen 
identitat al territori; sensibilitzar l’opinió pública sobre temàtiques mediambientals i, en 
concret, sobre la salvaguarda de la biodiversitat i les tradicions culinàries del Vallès 
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Oriental; acostar els productors amb els restauradors i consumidors, tot facilitant el 
coneixement mutu i les sinèrgies que se’n puguin derivar, per tal de garantir un 
desenvolupament sostenible i una major equitat en els intercanvis dels productes agraris, 
tot fomentant els productes locals, artesans i de qualitat.  
 

6. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Associació Gastronòmica CuinaVO, l’Associació 
Llavors Orientals i l’Associació Slow Food Vallès Oriental tenen interès en l’establiment 
d’un marc de col·laboració per a facilitar l’assoliment d’objectius comuns. 

 
Per tant, PROPOSO,  
 
L’aprovació d’un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
l’Associació Gastronòmica CuinaVO, l’Associació Llavors Orientals i l’Associació Slow Food 
Vallès Oriental per a potenciar el sector agroalimentari local a través de la recuperació de 
varietats tradicionals; la promoció de circuits curts de comercialització; i la innovació productiva 
dels petits productors, en especial de la pagesia, associats tots ells a valors de respecte al 
medi ambient i a la preservació de la biodiversitat.” 

 
2. El 13 de juliol 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 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 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 del conveni de col·laboració per a potenciar el 

sector agroalimentari local amb l’Associació Gastronòmica CuinaVO, l’Associació 
Llavors Orientals i l’Associació Slow Food Vallès Oriental, d’acord amb el redactat 
següent:  
 

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
4
D’una altra part, el senyor/la senyora ________________, en representació de 

l’Associació Gastronòmica CuinaVO, amb CIF G66284019.  

                                                
4
 Incloure el nom i cognoms de la persona que ostenti la representació en el moment de la 

signatura del conveni.  
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5
D’una altra part, el senyor/la senyora _______________________, en representació de 

l’Associació Llavors Orientals, amb CIF G65690927.  
 

 
6
D’una altra part, el senyor/la senyora ________________, en representació de 

l’Associació Slow Food Vallès Oriental, amb CIF G65663668.  
 
 

INTERVENEN 
 
El president dels 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 facultats per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 
2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
7
El senyor/la senyora _______________________, com a president/a de l’Associació 

Llavors Orientals, en virtut d’allò que disposa l’article 11 dels seus estatuts, càrrec que 
manifesta vigent sota la seva responsabilitat. 
 
8
El senyor/La senyora _____________________, com a president/a de l’Associació 

Gastronòmica CuinaVO, en virtut d’allò que disposa l’article 20 dels seus estatuts, càrrec 
que manifesta vigent sota la seva responsabilitat.  
 
9
El senyor/La senyora _____________________, com a presidenta de l’Associació Slow 

Food Vallès Oriental, en virtut d’allò que disposa l’article 21 a) dels seus estatuts, càrrec 
que manifesta vigent sota la seva responsabilitat. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i  
 
 
            EXPOSEN 
 
1. En aquests darrers anys i en resposta a l’interès creixent de la ciutadania quant a 

l’agricultora ecològica, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha impulsat múltiples 
accions de promoció de productes de qualitat i de productes tradicionals.  
 
L’auge de la visió ecològica de l’agricultura ho serà també per la influència dels factors 
socials, econòmics, polítics i culturals en aquesta matèria. En aquest sentit, la política 
pública del Consell Comarcal del Vallès Oriental s’adreça cap al manteniment i la 
promoció de la diversitat de productes agrícoles, considerant que el mètode de 
producció ecològica constitueix un mètode específic de producció amb respecte a 
l’explotació agrària, possibilitant una major salut dels agrosistemes, la diversitat i  els 
cicles biològics, amb restricció de la utilització de fertilitzants o pesticides que poden 
tenir efectes desfavorables pel medi ambient o que poden ocasionar una major 
presència de residus en els productes agraris. 
 
 

                                                
5
 Incloure el nom i cognoms de la persona que ostenti la representació en el moment de la 

signatura del conveni. 
6
 Incloure el nom i cognoms de la persona que ostenti la representació en el moment de la 

signatura del conveni. 
7
 Incloure el nom i cognoms de la persona que ostenti la representació en el moment de la 

signatura del conveni. 
8
 Incloure el nom i cognoms de la persona que ostenti la representació en el moment de la 

signatura del conveni. 
9
 Incloure el nom i cognoms de la persona que ostenti la representació en el moment de la 

signatura del conveni. 
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Paral·lelament, s’impulsen circuits curts de comercialització, és a dir, canals de 
comercialització que inclouen la venda directa, en els que com a màxim hi ha un 
intermediari entre el productor agrari i el consumidor. L’objectiu d’aquesta forma de 
comercialització és reduir costos i beneficiar a productors i consumidors,  a la vegada 
que es millora la rendibilitat dels petits productors agroalimentaris, es facilita als 
consumidors el coneixement dels productes que adquireixen  i dels productors als quals 
compren, contribuint a la viabilitat econòmica del sector agroalimentari amb una notable 
dinamització de l’economia productiva, al desenvolupament rural  i a la defensa dels 
petits productors i el consum local. 
 
D’altra banda, aquesta política pública repercuteix de forma natural amb el 
manteniment de l’espai rural, permetent l’assoliment d’un equilibri territorial en els 
municipis de la comarca, el desenvolupament sostenible, la biodiversitat i el respecte al 
medi ambient.  
 

2. El Consell Comarcal del Vallès Oriental forma part de la Xarxa Productes de la Terra 
constituïda l’any 2010. Aquesta xarxa és una agrupació voluntària d’ens locals d’àmbit 
supramunicipal, sense personalitat jurídica pròpia, que neix a proposta i amb el suport 
de la Diputació de Barcelona. 
 
La finalitat de la Xarxa Productes de la terra és enfortir el teixit empresarial de 
productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i del mar de la província de 
Barcelona, estructurant el sistema local de suport per tal que esdevingui més fort, 
eficient i accessible als seus membres, facilitant la col·laboració entre ells, generant 
sinergies entre les diferents actuacions, permetent dotar de més valor afegit a les 
mateixes, confeccionant eines i recursos útils per al sector i compartint experiències 
entre els membres de la Xarxa.  

 
3. L’Associació Gastronòmica CuinaVO, d’acord amb l’article 2 dels seus estatuts, té com 

a finalitat establir ponts de diàleg entre productors agroalimentaris i cuiners, reforçant 
així valors de sostenibilitat, biodiversitat i  convidant a proveir-se de productes i 
matèries primeres en els mercats autòctons i més propers al territori. Així mateix, 
aquesta Associació té com a finalitat reforçar la vinculació cuina i territori amb accions 
de promoció amb participació dels establiments membres i dels productors locals.  
 

4. L’Associació Llavors Orientals, d’acord amb l’article 3 dels seus estatuts, té com a 
finalitat principal contribuir a la promoció i conservació de la biodiversitat agrària. Així 
mateix, constitueixen fins de l’Associació conèixer i conservar les varietats locals; la 
realització d’accions, projectes i programes de sensibilització per a promoure el seu ús 
dins el marc de l’agricultura ecològica; establir una xarxa d’intercanvi d’informació entre 
agricultors; la defensa de la recuperació del coneixement agrari sobre el cultiu i els 
costums associats al camp i la seva cuina; i el reclam del drets dels agricultors a decidir 
sobre els seus propis recursos genètics, conferint-los autonomia i capacitat de decisió.  
 

5. L’Associació Slow Food Vallès Oriental, d’acord amb l’article 2 dels seus Estatuts, té 
com a fins elevar la cultura alimentària dels ciutadans i, en concret, de les generacions 
més joves amb el fi d’assolir plena consciència del dret al plaer i al gust en base als 
principis de Bo, Just i Net que defensa Slow Food; fomentar la pràctica d’una qualitat 
de vida fonamentada en el respecte dels temps naturals, del medi ambient i de la salut, 
tot això afavorint la recuperació i la valorització d’aquells productes locals de qualitat i 
que proporcionen identitat al territori; sensibilitzar l’opinió pública sobre temàtiques 
mediambientals i, en concret, sobre la salvaguarda de la biodiversitat i les tradicions 
culinàries del Vallès Oriental; acostar els productors amb els restauradors i 
consumidors, tot facilitant el coneixement mutu i les sinèrgies que se’n puguin derivar, 
per tal de garantir un desenvolupament sostenible i una major equitat en els intercanvis 
dels productes agraris, tot fomentant els productes locals, artesans i de qualitat.  
 

6. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Associació Gastronòmica CuinaVO, 
l’Associació Llavors Orientals i l’Associació Slow Food Vallès Oriental tenen interès en 
l’establiment d’un marc de col·laboració per a facilitar l’assoliment d’objectius comuns. 
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D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la voluntat d’establir 
aquest conveni que subjecten als següents 

 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte 
 

Aquest conveni té per objecte esdevenir una eina de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, l’Associació Gastronòmica CuinaVO, l’Associació Llavors 
Orientals i l’Associació Slow Food Vallès Oriental per a potenciar el sector agroalimentari 
local a través de la recuperació de varietats tradicionals; la promoció de circuits curts de 
comercialització; i la innovació productiva dels petits productors, en especial de la pagesia, 
associats tots ells a valors de respecte al medi ambient i a la preservació de la biodiversitat.  
 
Segon. Línies estratègiques  
 
Per a contribuir a l’assoliment de l’objecte definit en el pacte precedent es defineixen a 
continuació les línies estratègiques de col·laboració següents:   
 
- Línia estratègica 1: Potenciar la creació d’empreses 
 
Aquesta línia estratègica té com a objecte promoure i donar suport a les persones 
emprenedores en la creació d’empreses viables en el sector de productes de la terra o fer 
que aquestes persones emprenedores puguin adquirir empreses existents per part de 
cedents que pel motiu que sigui vulguin deixar l’activitat. 
 
- Línia estratègica 2 : Optimitzar la gestió de les empreses 
 
Aquesta línia estratègica té com a objecte dinamitzar el teixit empresarial de la comarca i 
millorar la gestió i optimització dels recursos existents, amb la realització d’accions 
adreçades a: 
 
a) Promoure la mentalitat empresarial entre les empreses del sector buscant complicitats i 

col·laboració amb aquelles empreses més “exemplars” des del punt de vista de la seva 
gestió empresarial per mitjà d’algun tipus de premi o de reconeixement especial. 

 
b) Promoure projectes per tal que les empreses redueixin costos de manera que l’escala 

de la xarxa els permeti superar les dificultats derivades de la reduïda dimensió de les 
empreses (xarxa de botigues, distribució compartida, centra de compres, bases de 
dades compartides, etc.) 

 
c) Promoure mecanismes per tal que les empreses de la xarxa puguin disposar en 

condicions favorables de determinats serveis d’assessorament especialitzat en el 
sector en l’àmbit del màrqueting, distribució, finances, normativa, etc. 

 
d) Intensificar la formació i assessorament a les empreses per al compliment de la 

normativa de seguretat alimentària. 
 
- Línia estratègica 3: Potenciar la innovació productiva 
 
Aquesta línia estratègica té com a finalitat promoure el coneixement i la investigació en les 
empreses del sector agroalimentari per a millorar-ne el posicionament al mercat,  amb 
l’execució d’accions adreçades a:  
 
a) Sensibilitzar a les empreses en el concepte d’innovació productiva per a què entenguin 

què vol dir innovar, què implica i puguin avaluar la idoneïtat d’emprendre un projecte 
d’innovació. 



81 

 
b) Impulsar acords i convenis amb universitats i centres de recerca especialitzats en el 

sector agroalimentari per posar a l’abast de les empreses de la xarxa programes i 
infraesctructures de suport a la millora i innovació en processos i productes.  

 
c) Donar suport a les empreses per tal que s’adaptin millor als requeriments d’entrega 

dels distribuïdors i restaurants (quantitats, forma de presentació, freqüència de les 
comandes, etc.). 

 
- Línia estratègica 4: Millorar la promoció i la comercialització 
 
Aquesta línia estratègica té com a finalitat promoure i millorar la comercialització i difusió 
dels productes artesanals i singulars de la nostra comarca, mitjançant accions adreçades a:  
 
a) Analitzar els estudis de mercat existents o fer-ne d’específics per al coneixement de les 

preferències dels consumidors actuals de productes de la terra i dels seus hàbits de 
compra, així com dels consumidors potencials que permetin bastir estratègies de 
fidelització de clients, així com d’ampliació de mercats i fer que hi hagi una major 
proximitat entre el producte i el consumidor tant en sentit espaial com temporal. 

 
b) Fer campanyes de promoció dels productes de la terra, així com accions de 

sensibilització entre els consumidors per fer entendre els seus valors.  
 
c) Renovar, modernitzar i ampliar el material de promoció de productes en format paper i 

digital a partir del cens i del directori de productes singulars dissenyat en funció del 
públic objectiu: consumidors, restaurants, comerços, distribuïdors, etc. 

 
d) Facilitar la presència d’empreses en mercats exteriors per a aquelles empreses amb 

voluntat d’exportar que impliquin la participació en fires internacionals, elaborar 
catàlegs en idiomes, etc. 

 
e) Sensibilitzar les empreses per tal que incorporin en la seva estratègia de promoció el 

concepte de “relat” del producte en el sentit d’oferir, a banda del valor de la qualitat, el 
de la proximitat, tradició, cultura i territori. 

 
f) Contribuir a ampliar l’escala de la distribució de les empreses per mitjà de xarxes de 

distribució comercial a escala comarcal amb l’objectiu d’abaratir costos i ampliar 
l’escala dels mercats de les respectives empreses o arribant a un acord amb un gran 
distribuïdor o amb diversos. 
 

g) Potenciar la participació en grans fires nacionals del sector agroalimentari per fer 
promoció i obrir nous canals de venda. 

 
h) Promocionar el comerç urbà com a canal amb l’objectiu d’estendre la distribució de 

productes per tot el territori. Per fer-ho, diverses línies de treball es podrien impulsar, 
com ara les següents: 

 
1. Treballar amb botigues especialitzades, mercats no sedentaris i mercats municipals 

per tal que es constitueixin en punts de venda de productes d’empreses 
agroalimentàries. 

 
2. Potenciar la formació en habilitats comercials de les empreses a l’hora de participar 

en activitats de mercats no sedentaris. 
 
- Línia estratègica 5: Fomentar el turisme gastronòmic 
 
Aquesta línia estratègica té com a finalitat dissenyar estratègies de promoció turística del 
territori per tal que la comarca del Vallès Oriental esdevingui un territori atractiu, 
especialment a través de la vinculació amb la gastronomia de qualitat i amb els productors 
locals, mitjançant el desenvolupament d’accions adreçades a: 
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a) Aprofundir en el foment de la gastronomia amb productes de la terra com a element 

que aporta valor turístic als territoris en tant en quant el consum del producte forma part 
d’una experiència de consum en sentit més global.  

 
b) Posar a l’abast de les empreses instruments per posicionar-se turísticament, com ara 

una guia per a empreses per fer visitables els seus establiments, accés a blogs de 
turisme, etc. 
 

c) Ajudar a les empreses de la xarxa a participar en fires professionals de turisme i 
gastronomia.  

 
d) Treballar conjuntament amb els productors locals de la comarca per introduir les 

varietats locals als restaurants i afavorir la biodiversitat hortícola i la recuperació dels 
plats tradicionals de la comarca. 

 
e) Difondre els producte locals de qualitat  de la comarca i apropar-los al públic mitjançant 

accions de difusió al públic consumidors i als restaurants i comerços. 
 

f) Fer una revisió de la catalogació de productes singulars i elaborar una pla per a millorar 
la difusió directa dels productes.  

 
- Línia estratègica 6: Reforçar el paper de les associacions empresarials 
 
Aquesta línia estratègica té com a finalitat enfortir el teixit associatiu dels productors de la 
comarca amb una major participació d’aquests, en especial en el disseny i l’execució de les 
accions següents:   
 
a) Intensificar les accions cohesionadores entre empreses del sector per mitjà d’activitats 

com ara àpats empresarials o visites de benchmarking que afavoreixin el clima de 
cooperació que permeti arribar a acords de col·laboració entre empreses. 
 

b) Col·laborar amb els sectors que són potencials compradors de productes de la terra  
amb l’objectiu de crear mercat i fomentar la innovació a partir dels requeriments 
d’aquests mercats. 
 

c) Fomentar la creació de les associacions en el sector agroalimentari i enfortir-ne les 
existents.  

 
d) Fomentar la participació de les associacions empresarials en el disseny i execució de 

les accions d’enfortiment del sector agroalimentari.  
 
- Línia estratègica 7: Aprofundir el coneixement del sector 
 
Aquesta línia estratègica té com a objecte aprofundir en el coneixement del sector com a 
eina imprescindible per a enfortir la xarxa d’empreses agroalimentàries i artesanes de la 
comarca mitjançant accions adreçades a: 
 
a) Conèixer amb més profunditat les necessitats de les empreses (o oportunitats que se’ls 

plantegen) a partir d’un contacte més quotidià i profund per part del personal tècnic 
(així com de majors coneixements especialitzats per diagnosticar-les).  

 
b) Contribuir a augmentar el cens d’empreses de la Xarxa Productes de la Terra.  

 
c) Establir mecanismes de seguiment i d’impacte de les accions en què participen les 

empreses.  
 
Tercer. Àmbit territorial  
 
L’àmbit territorial d’aquest conveni és la comarca del Vallès Oriental.  
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Quart. Obligacions del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
Pe raó d’aquest conveni, el Consell Comarcal del Vallès Oriental contrau les obligacions 
següents: 
 
a) Proposar, impulsar i coordinar accions compreses en les línies estratègiques 

establertes en el pacte segon d’aquest conveni.  
 

b) Adoptar les mesures de difusió de la Xarxa Productes de la Terra que corresponguin en 
les accions que es desenvolupin, com ara la inclusió del logotip de la Xarxa, l’emblema 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, així com llegendes relatives a materials 
impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o bé en cites realitzades en mitjans de 
comunicació, entre d’altres. 
 

c) Convocar i participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 
Cinquè. Obligacions l’Associació Gastronòmica CuinaVO 
 
Pe raó d’aquest conveni, l’Associació Gastronòmica CuinaVO contrau les obligacions 
següents: 
 
a) Col·laborar en l’assoliment dels objectius fixats en les línies estratègiques establertes 

en el pacte segon d’aquest conveni.  
 

b) Proposar i impulsar accions compreses en les línies estratègiques establertes en el 
pacte segon d’aquest conveni.  
 

c) Adoptar les mesures de difusió de la Xarxa Productes de la Terra que corresponguin en 
les accions conjuntes que es desenvolupin, com ara la inclusió del logotip de la Xarxa, 
l’emblema del Consell Comarcal del Vallès Oriental, així com llegendes relatives a 
materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o bé en cites realitzades en 
mitjans de comunicació, entre d’altres.  
 

d) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 

Sisè. Obligacions de l’Associació Llavors Orientals  
 
Pe raó d’aquest conveni, l’Associació Llavors Orientals contrau les obligacions següents: 
 
a) Col·laborar en l’assoliment dels objectius fixats en les línies estratègiques establertes 

en el pacte segon d’aquest conveni.  
 
b) Proposar i impulsar accions compreses en les línies estratègiques establertes en el 

pacte segon d’aquest conveni.  
 

c) Adoptar les mesures de difusió de la Xarxa Productes de la Terra que corresponguin en 
les accions conjuntes que es desenvolupin, com ara la inclusió del logotip de la Xarxa, 
l’emblema del Consell Comarcal del Vallès Oriental, així com llegendes relatives a 
materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o bé en cites realitzades en 
mitjans de comunicació, entre d’altres. 
 

d) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 
Setè. Obligacions de l’Associació Slow Food Vallès Oriental 
 
Pe raó d’aquest conveni, l’Associació Slow Food Vallès Oriental contrau les obligacions 
següents: 
 
a) Col·laborar en l’assoliment dels objectius fixats en les línies estratègiques establertes 
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en el pacte segon d’aquest conveni.  
 
b) Proposar i impulsar accions compreses en les línies estratègiques establertes en el 

pacte segon d’aquest conveni.  
 

c) Adoptar les mesures de difusió de la Xarxa Productes de la Terra que corresponguin en 
les accions conjuntes que es desenvolupin, com ara la inclusió del logotip de la Xarxa, 
l’emblema del Consell Comarcal del Vallès Oriental, així com llegendes relatives a 
materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o bé en cites realitzades en 
mitjans de comunicació, entre d’altres. 
 

d) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 
Vuitè. Comissió de seguiment 

 
1. Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni amb les funcions següents: 

 
d) Esdevenir un espai de debat en la proposta d’accions.  

 
e) Fer el seguiment de les accions dutes a terme per a l’assoliment dels objectius que 

s’hi defineixen.  
 

f) Validar les propostes de modificació d’aquest conveni que proposin les parts. 
 

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

f) El conseller o la consellera del Consell Comarcal del Vallès Oriental competent per 
raó de la matèria, que la presideix.  
 

g) El/la cap d’Àrea del Consell Comarcal del Vallès Oriental competent per raó de la 
matèria, el qual té la condició de vocal.   
 

h) Un  representant de l’Associació Gastronòmica CuinaVO, el qual té la condició de 
vocal.  
 

i) Un representant de l’Associació Llavors Orientals, el qual té la condició de vocal.  
 

j) Un representant de l’Associació Slow Food Vallès Oriental, el qual té la condició de 
vocal.  
 

k) Un tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l’àrea competent, el qual té la 
condició de vocal. 
 

l) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del 
mateix òrgan o per una persona al servei del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
En aquest darrer cas, assisteix a les sessions amb veu i sense vot. 

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

 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la signatura per la última de les parts i 

estén els seus efectes fins al 30 de juny de 2020. 
 

2. Nogensmenys allò previst en l’apartat precedent, aquest conveni pot prorrogar-se per 
períodes d’un any mitjançant acord exprés de les parts. 

 
Desè. Extinció  

 
Les causes d’extinció del conveni són les següents:  
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a) L’acord entre les parts.  
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació per qualsevol de les 

parts.  
c) El compliment del període de vigència.  

 
Onzè. Jurisdicció competent 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest protocol 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Associació Gastronòmica CuinaVO, l’Associació Llavors 

Orientals i l’Associació Slow Food Vallès Oriental.” 
 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
14. Dictamen de creació de la Taula pel Desenvolupament Econòmic i la 

Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança. 
 
 
El president 
 
Aquest punt, com hem quedat a la Junta de Portaveus, el retirem de l’Ordre del dia, 
per permetre o millorar i consensuar alguns aspectes entre tots els grups del Consell 
Comarcal, i hem aprofitat per repartir-vos la darrera versió d’aquest document, 
consensuat amb els sindicats i les patronals per crear aquesta Taula pel 
desenvolupament econòmic i la ocupació del Vallès Oriental, i hem quedat pel 5 de 
setembre ens reunirem la Junta de portaveus per acabar de concretar els aspectes 
que falten per posar-nos d’acord. Per tant el retirem de l’ordre del dia. 
 
El senyor José Orive Vélez 
 
Jo volia, primer, agrair aquesta decisió, perquè és la decisió més lògica que s’ha fet de 
com s’ha portat a terme això fins ara. Ens consta que tants els sindicats com les 
associacions empresarials ja fa temps que van darrera de crear aquesta taula i que, al 
menys el grup comarcal socialista la primera informació que va tenir va ser en el 
Consell d’alcaldes, on ens vam assabentar d’aquesta proposta de taula a la vegada 
que es presentava a la premsa, i a més ens vam trobar allà, tampoc ho sabíem, amb 
representants dels sindicats i la patronal. Creiem que un projecte d’aquest tipus, en el 
qual és necessari el consens, el sumar, el compartir, les coses s’han de fer d’una altra 
manera, que és com es pensen fer a partir d’ara deixant això sobre la taula. Per tant 
dir que considerem que és el més lògic i que estic segur que si ara iniciem el debat 
entre tots i totes aquesta taula serà una eina de veritat per poder arribar a l’objectiu 
que té, que és dinamitzar l’economia a la nostra comarca. 
 
El president 
 
Alguna paraula més? Passem al següent punt. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT 
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15. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de l’Addenda al conveni de 
col·laboració entre el Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a 
l’encàrrec de gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012. 
(210-CV 2014). 

 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Política Territorial i Mobilitat, de 13 
de juliol de 2016, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 17 de juny de 2016, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 

Ambient i Territori, va emetre l’informe següent: 
 

“INFORME SOBRE L’ADEENDA AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS I EL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL PER A L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL PLA ÚNIC D’OBRES I 
SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 2008-2012 
 
El 26 de maig de 2014 el Consell Comarcal va subscriure un conveni amb el Departament 
de Governació i Relacions Institucionals per a l’encàrrec de gestió del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012. 
 
D’acord amb aquest conveni, es preveu assignar al Consell Comarcal les activitats de 
gestió del PUOSC 20008-2012 relacionades amb la tramitació de les actuacions que 
encara no han estat finalitzades, d’acord amb el que estableix la base vuitena de les 
d’execució del PUOSC 2008/2012, aprovades pel Decret 101/2008, de 6 de maig. 
Aquestes activitats de gestió consisteixen en la recepció de la informació referent a la 
contractació i l’execució de les actuacions subvencionades, així com els pagaments als ens 
locals beneficiaris i totes aquelles tasques que li pugui encomanar la Direcció General 
d’Administració Local. 
 
Pel que fa al finançament, el conveni preveu que la Direcció General d’Administració Local 
realitzarà una aportació de 7.059,36 euros al Consell Comarcal, igual per a tots els anys de 
vigència del conveni, la qual s’estén fins al 31 de desembre de 2017. 
 
Mitjançant l’Addenda d’1 de setembre de 2014 es va afegir una clàusula cinquena bis al 
Conveni per regular la garantia del finançament. Més concretament, l’addenda establia un 
termini de pagament de quatre mesos des que la Generalitat de Catalunya notifiqués la 
conformitat amb les tasques assignades en els termes previstos en el conveni així com la 
possibilitat d’ampliar aquest termini de quatre mesos sense que el període total de 
pagament pogués excedir del doble del darrer període mig de termini a proveïdors que 
correspongui a l’àmbit “resta”. 
 
El 26 de maig de 2016 la directora general d’Administració Local ha fet arribar al Consell 
Comarcal una nova addenda al conveni, per modificar-ne la clàusula cinquena i determinar 
la inaplicació de la garantia del finançament inclosa a la clàusula cinquena bis per 
inconstitucionalitat sobrevinguda, de manera que es manté l’aportació anual de 7.059,36 
euros al Consell Comarcal i es fixa la tramitació del pagament abans del 31 de març de 
cada any. 
 
Un cop vista la proposta d’addenda del conveni, se’n proposa l’aprovació.” 

 
2. El 13 de juliol de 2016, la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les  de les administracions públiques de Catalunya, pel que fa als 
convenis de col·laboració. 

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

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. 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:  
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1. Aprovar el contingut i la signatura del l’addenda al conveni de col·laboració entre el 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per a l’encàrrec de gestió del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya 2008-2012, d’acord amb el contingut següent: 
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2. Notificar aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
16. Dictamen d'atorgament d'una subvenció directa amb caràcter excepcional a 

l’Ajuntament de Villanueva (Nicaragua). 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, de 13 de juliol 
de 2016, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 17 de maig de 2016, la senyora Josefa Recio i Corral, cap de l’Àrea de Serveis 
Personals, ha emès l’informe següent: 
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“ 
1. Els estatuts del Consell Comarcal de Cooperació i Solidaritat del Vallès Oriental, del 8 

de desembre de 1996, estableixen que la distribució d’aquesta partida es farà segons 
els percentatges d’assignació següents: 
 

 Projecte de desenvolupament: Fons Català de Desenvolupament i altres projectes 
de desenvolupament, un mínim de 50%. 

 Situacions d’emergència, un mínim del 10% 

 Activitats de sensibilització i difusió, un màxim del 10% 

 Agermanaments o projectes de solidaritat, un màxim del 30% 
 

2. El pressupost per a l’any 2016 el Consell Comarcal té assignada la partida de 
cooperació internacional amb el tercer món, amb una dotació de setze mil cinc-cents 
quaranta-dos euros amb cinquanta-tres cèntims (16.542,53 €). 
 

3. Des de l’any 2000, el Consell Comarcal i diferents municipis del Vallès Oriental  han 
col·laborat a través d’agermanaments i/o subvencions a projectes de cooperació amb 
la zona nord de Chinandega a Nicaragua.  
 

4. El 4 de febrer de 2016 l’Ajuntament de Villanueva (Nicaragua) amb Cedula-Ruc 
J0910000140410 registre d’entrada 509 ha presentat una sol·licitud d’ajut econòmic per 
al projecte “Cursos de formación para mujeres sobrevivientes de violencia en los seis 
municipios del norte del departamento de chinandega (Nicaragua) per als anys 2016 i 
2017”. El pressupost total d’aquest projecte ascendeix a la quantitat de trenta-dos mil 
cinc-cents dos euros amb seixanta-sis cèntims (32.502,66 €). Per a l’any 2016 el 
pressupost és de tretze mil quatre euros amb noranta-tres cèntims (13.004,93 €) i per a 
l’any 2017 el pressupost és de dinou mil quatre-cents noranta-set euros amb seixanta-
nou cèntims (19.497,69 €). 
 

5. El 22 de març de 2016 l’Ajuntament de Martorelles amb registre d’entrada número 1420 
ha manifestat la voluntat de continuar col·laborant amb Nicaragua i destinar la quantitat 
de mil vuit-cents euros (1.800 €) del pressupost de l’any 2016 i mil vuit-cents euros 
(1.800 €) del pressupost de l’any 2017 per al projecte que ha presentat l’Ajuntament de 
Villanueva per als anys 2016 i 2017. 
 

6. El 19 de febrer 2016 l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles amb registre 
d’entrada número 784 ha manifestat la voluntat de continuar col·laborant amb 
Nicaragua i destinar la quantitat de mil cinc-cents euros (1.500 €) del pressupost de 
l’any 2016 i mil cinc-cents euros (1.500 €) del pressupost de 2017 per al projecte que 
ha presentat l’Ajuntament de Villanueva per als anys 2016 i 2017. 
 

7. El Consell Comarcal i els ajuntaments financen parcialment el projecte amb la  provisió 
d’aportacions següents:  

 

ENTITAT  
Previsió aportació 

any 2016 
Previsió aportació 

any 2017 

Consell Comarcal 5.000,00 € 5.000,00 € 

Aj. Martorelles 1.800,00 € 1.800,00 € 

Aj. Sant Fost de Campsentelles 1.500,00 € 1.500,00 € 

TOTAL 8.300,00 € 8.300,00 € 

 
8. Que l’Ajuntament de Villanueva (Chinandega-Nicaragua) necessita aquest import per 

urgència, per la qual cosa no és admissible la tramitació ordinària de la subvenció, 
essent necessària el seu pagament a la bestreta per de forma posterior efectuar la 
justificació del 100 % de l’import. Així mateix, per les mateixes circumstàncies no és 
factible la presentació dels avals corresponents per a garantir l’import de la subvenció, 
essent un projecte l'objecte de la subvenció recurrent en el temps i per tant, amb una 
relació fluïda i estable. 
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9 Que s'autoritzi a l’Ajuntament de Villanueva (Chinandega-Nicaragua) el pagament de la 

bestreta de la subvenció de cinc mil euros (5.000 €) corresponent al Consell Comarcal 
sense que sigui requerida la presentació d'aval per les circumstàncies especials de 
projecte i l'entitat subvencionada. 

 
 
Per tant, PROPOSO: 
 
1. Que es dugui a terme una subvenció de cinc mil euros (5.000 €) per fer les accions de 

cooperació i solidaritat amb l’Ajuntament de Villanueva (Chinandega-Nicaragua), amb 
RUC J0910000140410 per dur a terme el projecte Cursos de formación para mujeres 
sobrevivientes de violencia en los seis municipios del norte del departamento de 
chinandega (Nicaragua) per als anys 2016 i 2017”. 
 
La documentació que han d’aportar per a la justificació, de l’any 2016, no més enllà del 
31 de juliol de 2017, és la següent: 

 

 Memòria tècnica i econòmica de l’acció duta a terme. 

 Relació i còpia compulsada de les factures corresponents 

 Certificat de no haver rebut ingressos per al projecte que no superin el 100% 
del cost. 

 Certificat de no haver justificat les despeses relaciones a cap altre subvenció. 

 Certificat de que la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la 
documentació presentada justifica plenament aquesta correcta execució, 
acreditant-se formalment que l’interessat ha establert totes les seves 
obligacions legals i fiscals amb relació a l’execució duta a terme. 

 
2. Autoritzar, disposar, obligar i ordenar el pagament  una despesa de cinc mil euros 

(5.000,00 €) amb càrrec de l’aplicació pressupostària 231.06.480.24  del pressupost 
general del Consell Comarcal, a l’Ajuntament de Villanueva (Chinandega-Nicaragua) 
RUC J0910000140410 al compte corrent 10020516515084 codi BAPRNIMA de 
Nicaragua, Número d’operació ADOP 2016.3445 i número de relació 363/2016. 
 

3. Ordenar el pagament de les aportacions de l’Ajuntament de Martorelles NIF 
P0811400A de mil vuit-cents euros (1.800 €) i de l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles NIF P0820800A de mil cinc-cents euros (1.500 €) a l’Ajuntament de 
Villanueva (Chinandega-Nicaragua) RUC J0910000140410 al compte corrent 
10020516515084 codi BAPRNIMA de Nicaragua, número d’operacions 2016.3446 i 
2016. 3447 respectivament i número de relació 363/2016.” 

 

2. El 13 de juliol de 2016, la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 240 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 118 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, relatius a la possibilitat dels ens locals d’atorgar subvencions a 
favor de persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat 
o interès social. 

 
2. L’article 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

disposa que es poden concedir de forma directa les subvencions de caràcter 
excepcional, aquelles altres subvencions en què s’acrediten raons d’interès públic, 
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social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública. 

 
Aquest precepte, que és d’aplicació als consells comarcals per raó de l’epígraf 
segon de la disposició final primera de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, constitueix legislació bàsica de l’Estat a l’empara de l’article 
149.1.13a, 14a i 18a -epígraf primer de la disposició final primera-. 
 
La disposició final primera, epígraf 2, preveu que les disposicions restants 
contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, també 
són d’aplicació a les entitats que integren l’administració local. Conseqüentment, 
quan les comunitats autònomes hagin assumit competències en matèria de règim 
local, la legislació estatal que no sigui bàsica serà d’aplicació a l’administració local 
en absència de norma autonòmica.  

 
3. L’article 160 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual s’aprova la 

modificació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de 
Catalunya la competència exclusiva en matèria de règim local, sens perjudici de la 
competència exclusiva de l’Estat sobre les bases del regim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, recollida a l’article 
149.1.18a de la Constitució. 

 
La Generalitat de Catalunya exercità la titularitat sobre la matèria amb el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, que no determina cap fórmula com a instrument per canalitzar les 
subvencions, la qual cosa fa aplicable la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
El legislador estatal ha optat pels convenis com a instrument per canalitzar les 
subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de les 
administracions locals (article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, que no constitueix legislació bàsica de l’Estat). 
 
No és aquest el supòsit que s’ha reproduït íntegrament a la relació de fets, perquè 
aquesta no és una subvenció recollida nominativament en el Pressupost general 
d’ingressos i despeses de l’any 2015 del Consell Comarcal, aprovat pel Ple de 26 
de novembre de 2014. En conseqüència, el Consell Comarcal pot acordar canalitzar 
l’atorgament de la subvenció de referència mitjançant una resolució d’atorgament, 
amb imposició de les condicions a les quals es subjecta, o, també un conveni. 
 

4. Els articles 26, 29 i 30 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i 
despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 

5. L’article 14.2 lletra q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, segons el qual 
correspon al Ple l’exercici de les 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: 
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1. Atorgar de forma directa amb caràcter excepcional una subvenció de cinc mil 
euros  (5.000 €) a l’Ajuntament de Viilanueva (Chinandega – Nicaragua) per dur a 
terme el projecte “Cursos de formación para mujeres sobrevivientes de violencia 
en los seis municipios del norte del Departamento de Chinandega (Nicaragua)” 
per als anys 2016 i 2017.  
 
Són a càrrec de l’Ajuntament de Villanueva (Nicaragua) les possibles variacions a 
l’alça o a la baixa, així com les possibles comissions, derivades del canvi de les 
esmentades quantitats en euros a la moneda de curs legal a Nicaragua. 
 

2. Trametre les aportacions a l’Ajuntament de Villanueva, en forma de subvenció, 
corresponent als ajuntaments de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles pel 
projecte “Cursos de formación para mujeres sobrevivientes de violencia en los 
seis municipios del norte del Departamento de Chinandega (Nicaragua)” anys 
2016 i 2017, pels imports següents: 
 

- Ajuntament de Martorelles: Mil vuit-cents euros (1.800 €).   
 

- Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles: Mil cinc-cents (1.500 €).  

 
Són a càrrec de l’Ajuntament de Villanueva (Nicaragua) les possibles variacions a 
l’alça o a la baixa, així com les possibles comissions, derivades del canvi de les 
esmentades quantitats en euros a la moneda de curs legal a Nicaragua. 

 
3. Autoritzar, disposar, obligar i ordenar el pagament d’una despesa de cinc mil 

euros (5.000,00 €) amb càrrec de l’aplicació pressupostària 231.06.480.24  del 
pressupost general del Consell Comarcal, a l’Ajuntament de Villanueva 
(Chinandega-Nicaragua) RUC J0910000140410 al compte corrent 
10020516515084 codi BAPRNIMA de Nicaragua, Número d’operació ADOP 
2016.3445 i número de relació 363/2016. 

 

4. Ordenar el pagament de les aportacions de l’Ajuntament de Martorelles per un 
import de mil vuit-cents euros (1.800 €) i de l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles per un import de mil cinc-cents euros (1.500 €) a l’Ajuntament de 
Villanueva (Chinandega-Nicaragua), RUC J0910000140410,  al compte corrent 
10020516515084 codi BAPRNIMA de Nicaragua, número d’operacions 2016.3446 
i 2016. 3447 respectivament i número de relació 363/2016. 
 

5. Requerir a l’Ajuntament de Villanueva (Nicaragua) per a la presentació de la 
documentació justificativa, no més enllà del 31 de juliol de 2017, següent: 

 

a) Memòria tècnica i econòmica de l’acció duta a terme. 
b) Relació i còpia compulsada de les factures corresponents. 
c) Certificat de no haver rebut ingressos per al projecte que no superin el 100% 

del cost. 
d) Certificat de no haver justificat les despeses relaciones a cap altre subvenció. 
e) Certificat conforme la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la 

documentació presentada justifica plenament aquesta correcta execució, 
acreditant-se formalment que l’interessat ha establert totes les seves 
obligacions legals i fiscals amb relació a l’execució realitzada. 

 
6. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Villanueva (Nicaragua).” 
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El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
  
 
ÀREA DE TURISME 
 
17. Dictamen d’aprovació del protocol addicional anual de finançament del 

conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de 
polítiques públiques de turisme al Vallès Oriental per a l’any 2016. 

 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Turisme, de 13 de juliol de 2016, 
que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de juny de 2016, la cap de l’Àrea de Desenvolupament Local, senyora Esther 

Garcia 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 
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. 
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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. 

 
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...) 

http://www.turismevalles.com/
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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 

 
11. El Plenari de Turisme del Vallès Oriental, reunit el 4 de maig de 2016, va aprovar el Pla 

de Turisme 2016. 
 

12. El Ple del Consell Comarcal del 18 de maig va aprovar el Pla de Turisme 2016. 
13. El pacte 6.8 del conveni que regula la col·laboració entre el Consell Comarcal i els 

ajuntaments el Vallès Oriental per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el 
finançament de polítiques públiques de turisme preveu que l’aportació dels ajuntaments 
al fons turístic es determinarà per mitjà d’un protocol addicional anual de finançament 
d’aquest conveni, d’acord amb el Pla de turisme de correspongui. 
 

14. Les aportacions dels ajuntaments es calculen tenint en compte un pes del 75 del 
nombre d’habitants de cada municipi i un pes del 25% del nombre de places 
d’allotjament recollides a l’IDESCAT, que es calcula de la següent manera: 

 
L’aportació de l’AJUNTAMENT resulta de tenir en compte la part del pressupost del 
pla de turisme no coberta per les aportacions previstes a les lletres a), c), d) i e) de 
l’epígraf 3 d’aquest conveni, distribuïda entre tots els ajuntaments amb els quals el 
CONSELL COMARCAL hagi subscrit un conveni anàleg signataris d’acord amb la 
fórmula següent: 

 
 

Qm = 0,75x  PA   x hm     + 0,25x    PA   x  pam 
                                                         m                     

 
Els paràmetres són: 

 
Qm = Quota individual per ajuntament 
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PA = Pressupost anual no finançat pels conceptes inclosos en els epígrafs a), c), d) 
i e) de l’epígraf 3 d’aquest conveni, que per  l’any 2015 correspon a 38.000 euros.  
hm = Nombre d’habitants de cada municipi Font: Idescat. Padró municipal 
d’habitants  
El nombre d’habitants de cada municipi és el que publica l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (IDESCAT) com a resultat de la revisió del padró municipal d’habitants 
aprovat per cada ajuntament. Les xifres oficials de població dels municipis 
s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any. 
 

 
lès 

Oriental  
Pam= places d ’a l lo t jament de cada munic ip i  Font: Idescat, a partir de les 
dades del Departament d'Empresa i Ocupació 
 
El nombre de places d’allotjament correspondrà al nombre de places que per 
aquest concepte consti en la publicació més recent a l’IDESCAT.  Actualment, 
s’inclouen en aquest concepte les places de turisme rural, de càmping i hoteleres. 
No obstant això, es comptabilitzaran els altres tipus de places d’allotjament a partir 
de la seva publicació a l’IDESCAT.  

 
15. Per l’any 2016, l’import corresponent al concepte PA de la fórmula de l’apartat 

precedent es manté en la mateixa quantitat que el 2015: trenta-vuit mil euros (38.000 
euros).   
 

16. La distribució per al 2016 queda de la següent manera: 

Càlcul Conveni Turisme 2016 
      

       DESPESA 

      38.000 

 
Places  

  

 

POBLACIÓ Hoteleres Càmpings 
Turisme 

rural 
TOTAL PLACES 

Càlcul 
Conveni 

2016 

Aiguafreda 2.498 15 0 0 15 199,94 € 

Ametlla del 
Vallès, l' 8.283 0 0 29 29 632,74 € 

Bigues i Riells 8.854 26 0 15 41 690,93 € 

Caldes de 
Montbui 17.156 342 516 0 858 2.473,19 € 

Campins 521 0 0 24 24 72,11 € 

Canovelles 15.954 34 0 0 34 1.186,89 € 

Cànoves i 
Samalús 2.863 22 0 18 40 262,38 € 

Cardedeu 17.698 81 0 0 81 1.379,69 € 

Figaró-
Montmany 1.096 5 0 8 13 97,07 € 

Fogars de 
Montclús 482 79 750 31 860 1.287,43 € 

Franqueses del 
Vallès, les 19.170 172 0 0 172 1.617,22 € 

Garriga, la 15.762 264 0 0 264 1.508,32 € 

Granollers 59.930 1.209 0 0 1.209 6.033,93 € 

Gualba 1.429 21 0 0 21 132,47 € 

Llagosta, la 13.430 50 0 0 50 1.030,26 € 

Lliçà d'Amunt 14.696 0 0 8 8 1.059,32 € 

Lliçà de Vall 6.354 0 0 0 0 452,97 € 

Llinars del 
Vallès 9.536 0 0 43 43 742,47 € 

Martorelles 4.783 0 0 0 0 340,98 € 

Mollet del Vallès 51.719 635 0 0 635 4.612,23 € 
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Montmeló 8.863 58 0 0 58 716,34 € 

Montornès del 
Vallès 16.217 24 0 15 39 1.212,92 € 

Montseny 332 116 429 50 595 890,62 € 

Parets del 
Vallès 18.733 41 0 0 41 1.395,20 € 

Roca del Vallès, 
la 10.518 0 0 0 0 749,82 € 

Sant Antoni de 
Vilamajor 5.708 16 0 0 16 430,23 € 

Sant Celoni 17.251 185 0 35 220 1.550,36 € 

Sant Esteve de 
Palautordera 2.532 32 0 33 65 275,21 € 

Sant Feliu de 
Codines 5.900 0 0 0 0 420,61 € 

Sant Fost de 
Campsentelles 8.666 0 0 0 0 617,79 € 

Sant Pere de 
Vilamajor 4.248 0 0 11 11 318,86 € 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 7.114 0 210 18 228 839,36 € 

Santa Maria de 
Martorelles 851 0 0 0 0 60,67 € 

Santa Maria de 
Palautordera 9.138 32 0 4 36 703,89 € 

Tagamanent 322 0 0 15 15 44,81 € 

Vallgorguina 2.699 0 0 0 0 192,41 € 

Vallromanes 2.519 82 510 10 602 1.056,72 € 

Vilalba Sasserra 706 0 0 0 0 50,33 € 

Vilanova del 
Vallès 5.250 197 0 0 197 661,31 € 

Vallès Oriental 399.781 3.738 2.415 367 6.520 38.000,00 € 

        FONT:IDESCAT 
       Dades Població:Padró municipal d'habitants per sexe. Xifres oficials 

Municipis de la comarca. Vallès Oriental. 2014 
 

  

 

Dades Places: Allotjaments turístics 2014 tics 2014 
      

Per tot això PROPOSO, 
 

1. Aprovar l’addenda corresponent Pla de Turisme 2016.” 

 
2. El 13 de juliol 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 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, en endavant 

Llei de turisme, estableix que és objecte de la llei regular l’ordenació i la promoció 
del turisme. Als efectes d’aquesta llei –article 2 c)- s’entén per administracions 
turístiques els ens i els òrgans públics amb competències sobre l’activitat i els 
serveis turístics, i els organismes que, per raó de llur creació, adscripció o 
participació, hi resten vinculats, sigui quina sigui llur naturalesa jurídica; que han de 
perseguir les finalitats enumerades a l’article 3 de la mateixa Llei. 

 
2. El Títol II de la Llei de turisme introdueix el concepte dels recursos turístics, i els 

classifica entre recursos turístics essencials, recursos turístics d’interès local i 
recursos turístics potencials. 
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Pel que fa als recursos turístics locals, l’article 6.1 de la Llei de turisme els defineix 
com aquells recursos que contribueixen a incrementar les corrents turístiques cap a 
municipis, comarques o àrees concretes del territori de Catalunya. 
 
Ensems, l’article 11 de la Llei de turisme estableix que les administracions 
turístiques han d’impulsar la creació, la conservació i la millora dels recursos 
turístics, així com donar suport a les iniciatives públiques i privades que 
persegueixin aquesta mateixa finalitat. 

 
3. 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: 
 

a)   La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  
.../... 
d)  L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord ala 

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. 

 
4. 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.  

 
2. 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.  
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b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels 

serveis i les obres municipals. 
 
5. 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-. 
 
En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el 
municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la 
legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèries d’informació i 
promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.  
 

6. Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells 
comarcals, l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en 
endavant TRLOCC, corresponen a la comarca, entre d’altres, les que li atribueixi la 
pròpia llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, 
d’acord amb les previsions de l’article 28. 
 
En aquest sentit, l’article 28 estableix que correspon a la comarca, entre d’altres: 
prestar assistència tècnic, jurídica i econòmica als municipis; cooperar amb els 
municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del 
territori, i establir i coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les 
infraestructures, els serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal. 

 
7. El Programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que 

conté com a línia estratègica número 2 el desenvolupament socioeconòmic, i com 
una actuació d’aquest desenvolupament, el foment decidit pel turisme, com a 
element fonamental en la promoció econòmica del territori. 
 

8. L’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix la possibilitat que es 
formalitzin convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de 
finalitats d’interès públic comú. 

 
9. El conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de 

polítiques públiques de turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès 
Oriental, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 26 de 
novembre de 2016. 

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
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1. Aprovar el contingut i la signatura del protocol addicional per a l’any 2016 del 

conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme amb els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental, 
d’acord amb el redactat següent: 
 

REUNITS 
 
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, que actua en la seva qualitat de president del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, 
senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I, de l’altra, el/la senyor/a,       alcalde/ssa president/a, assistit/da pel/per la secretari/a de 
la corporació, senyor/a      . 
 

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/ssa president/a en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els secretaris / El secretari i la secretària per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord 
amb l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic 
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 
 

MANIFESTEN 
 
I. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL i 

l’Ajuntament de ________________, en endavant l’AJUNTAMENT, vam subscriure el 
conveni de polítiques de turisme que té per objecte l’establiment d’un marc de 
col·laboració per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme mitjançant un pla de turisme, en endavant el CONVENI.  
 

II. El pacte 5.5 del CONVENI, amb la rúbrica Pla de turisme, preveu que el Pla de turisme 
dels anys 2016 i 2017 serà el que aprovi la Comissió plenària i es formalitzarà 
mitjançant l’acord que preveu el pacte 6.8 d’aquest conveni.   
 

III. El pacte 6.3 del CONVENI, estableix que el fons turístic es finança amb les aportacions 
de: 

 
a) El CONSELL COMARCAL 
b) L’AJUNTAMENT 
c) Els altres ajuntaments amb els quals el CONSELL COMARCAL hagi subscrit un 

conveni anàleg 
d) El romanent del fons del pla de turisme precedent extingit o resolt 
e) Qualsevulla altra aportació, subvenció o donació o qualsevol altre ingrés de 

naturalesa pública o privada 
 

IV. El pacte 6.6 del CONVENI disposa que l’aportació de l’AJUNTAMENT resulta de tenir 
en compte la part del pressupost del pla de turisme no coberta per les aportacions 
previstes a les lletres a), c), d) i e) de l’epígraf 3 d’aquest conveni, distribuïda entre tots 
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els ajuntaments amb els quals el CONSELL COMARCAL hagi subscrit un conveni 
anàleg signataris d’acord amb la fórmula següent: 

 
 

Qm = 0,75x  PA   x hm     + 0,25x    PA   x  pam 
                                                         PAm                     

 
Els paràmetres són: 
 

Qm = Quota individual per ajuntament 
PA = Pressupost anual no finançat pels conceptes inclosos en els epígrafs a), c), d) 
i e) de l’epígraf 3 d’aquest conveni, que per  l’any 2015 correspon a 38.000 euros.  
hm = Nombre d’habitants de cada municipi Font: Idescat. Padró municipal 
d’habitants  
El nombre d’habitants de cada municipi és el que publica l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (IDESCAT) com a resultat de la revisió del padró municipal d’habitants 
aprovat per cada ajuntament. Les xifres oficials de població dels municipis 
s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any. 
 

 
a l lès 

Oriental  
Pam= places d ’a l lo t jament de cada munic ip i  Font: Idescat, a partir de les 
dades del Departament d'Empresa i Ocupació 
 
El nombre de places d’allotjament correspondrà al nombre de places que per 
aquest concepte consti en la publicació més recent a l’IDESCAT.  Actualment, 
s’inclouen en aquest concepte les places de turisme rural, de càmping i hoteleres. 
No obstant això, es comptabilitzaran els altres tipus de places d’allotjament a partir 
de la seva publicació a l’IDESCAT.  

 
V. El pacte 6.8 del CONVENI preveu que pels anys 2016 i 2017, l’aportació de 

l’AJUNTAMENT al fons turístic es determinarà per mitjà d’un protocol addicional anual 
de finançament d’aquest conveni, d’acord amb el Pla de turisme de correspongui.  
 

VI. El pacte 8.1 del CONVENI disposa que la Comissió plenària és l’òrgan col·legiat al qual 
correspon l’aprovació, la revisió, la modificació i la derogació del pla de turisme. 

 
VII. El 4 de maig de 2016, la Comissió plenària va aprovar el Pla de turisme per l’any 

2016.  
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
expressen la voluntat d’establir aquest protocol addicional per a l’any 2016 al CONVENI, 
que subjecten als següents 

 
PACTES 

 
Primer. Formalització del Pla de turisme 2016 
 
Per raó d’aquest protocol addicional per a l’any 2016 al CONVENI, el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT formalitzen el Pla de turisme aprovat el 4 de maig de 2016 
per la Comissió Plenària, amb el contingut 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.   
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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 

 
 

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 

 
Segon. Aportació de l’AJUNTAMENT al fons turístic 
 
Per raó d’aquest protocol addicional, es determina l’aportació de l’AJUNTAMENT al fons 
turístic corresponent a l’any 2016. 
 

http://www.turismevalles.com/
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Per aquest any, l’import corresponent al concepte PA de la fórmula prevista a la 
manifestació quarta d’aquest protocol és de trenta-vuit mil euros (38.000 euros).  D’acord 
amb això, en aplicació de la fórmula prevista al pacte 6.6 del CONVENI, l’aportació de 
l’AJUNTAMENT al fons turístic per a l’any 2016 és la següent:

10
  

 
Tercer. Vigència 
 
Aquest protocol addicional al CONVENI entra en vigor en la data de la seva signatura i 
estén els seus efectes des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2016.  

 
Quart. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les incidències 
que puguin derivar-se de la interpretació d’aquest protocol addicional. 
 
Les parts, després de llegir el present protocol addicional, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 

 
2. Aprovar la distribució de l’aportació dels ajuntaments al fons turístic de l’any 2016, 

d’acord amb els imports següents: 
 
 

 

HABITANTS Hoteleres Càmpings 
Turisme 

rural 
TOTAL PLACES 

Aportació 
fons turístic 

2016 

Aiguafreda 2.498 15 0 0 15 199,94 € 

l’Ametlla del 
Vallès 8.283 0 0 29 29 632,74 € 

Bigues i Riells 8.854 26 0 15 41 690,93 € 

Caldes de 
Montbui 17.156 342 516 0 858 2.473,19 € 

Campins 521 0 0 24 24 72,11 € 

Canovelles 15.954 34 0 0 34 1.186,89 € 

Cànoves i 
Samalús 2.863 22 0 18 40 262,38 € 

Cardedeu 17.698 81 0 0 81 1.379,69 € 

Figaró-
Montmany 1.096 5 0 8 13 97,07 € 

Fogars de 
Montclús 482 79 750 31 860 1.287,43 € 

les Franqueses 
del Vallès 19.170 172 0 0 172 1.617,22 € 

la Garriga 15.762 264 0 0 264 1.508,32 € 

Granollers 59.930 1.209 0 0 1.209 6.033,93 € 

Gualba 1.429 21 0 0 21 132,47 € 

la Llagosta 13.430 50 0 0 50 1.030,26 € 

Lliçà d'Amunt 14.696 0 0 8 8 1.059,32 € 

Lliçà de Vall 6.354 0 0 0 0 452,97 € 

Llinars del 
Vallès 9.536 0 0 43 43 742,47 € 

Martorelles 4.783 0 0 0 0 340,98 € 

Mollet del Vallès 51.719 635 0 0 635 4.612,23 € 

Montmeló 8.863 58 0 0 58 716,34 € 

Montornès del 
Vallès 16.217 24 0 15 39 1.212,92 € 

Montseny 332 116 429 50 595 890,62 € 

Parets del 
Vallès 18.733 41 0 0 41 1.395,20 € 

                                                
10

 El contingut específic per a cada ajuntament és el que consta en el segon punt de la part 
dispositiva.  
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la Roca del 
Vallès 10.518 0 0 0 0 749,82 € 

Sant Antoni de 
Vilamajor 5.708 16 0 0 16 430,23 € 

Sant Celoni 17.251 185 0 35 220 1.550,36 € 

Sant Esteve de 
Palautordera 2.532 32 0 33 65 275,21 € 

Sant Feliu de 
Codines 5.900 0 0 0 0 420,61 € 

Sant Fost de 
Campsentelles 8.666 0 0 0 0 617,79 € 

Sant Pere de 
Vilamajor 4.248 0 0 11 11 318,86 € 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 7.114 0 210 18 228 839,36 € 

Santa Maria de 
Martorelles 851 0 0 0 0 60,67 € 

Santa Maria de 
Palautordera 9.138 32 0 4 36 703,89 € 

Tagamanent 322 0 0 15 15 44,81 € 

Vallgorguina 2.699 0 0 0 0 192,41 € 

Vallromanes 2.519 82 510 10 602 1.056,72 € 

Vilalba Sasserra 706 0 0 0 0 50,33 € 

Vilanova del 
Vallès 5.250 197 0 0 197 661,31 € 

         
3. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.” 
 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
MOCIONS 
 
18. Moció del Grup Comarcal Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa - Entesa al Consell Comarcal del Vallès Oriental en defensa de la 
creació de la renda garantida ciutadana. 

 
Llegida la moció, d’11 de juliol de 2016, que és la que segueix: 
 
“Atès que són moltes les veus que al llarg del temps han defensat la idea d’un model 
social més just i equilibrat en el que totes les persones puguin desenvolupar-se en 
igualtat de condicions. Basant-nos en aquest plantejament, hi ha multitud d’opcions i 
propostes per a realitzar accions de repartiment  de la riquesa dins de l’escenari 
social i polític actual. D’entre totes aquestes opcions n’hi ha una que destaca i que ha 
estat avalada per diferents personalitats del món acadèmic, polític i social: La Renda 
Garantida Ciutadana (en endavant, RGC). 
 
Atès que la RGC és el dret a una prestació econòmica mensual i periòdica de 664 € 
per garantir que tothom tingui uns ingressos econòmics per damunt del llindar de la 
pobresa. 
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Atès que la Generalitat de Catalunya és l’administració que té la competència de la 
posada en marxa de la RGC, i ha de procurar els recursos per a la seva 
implementació. Els recursos per finançar l’aplicació poden procedir de diverses fonts 
com per exemple dels pressupostos de la Generalitat, de les ajudes socials que 
serien innecessària un cop substituïdes per l’aplicació de la RGC, de l’estalvi de les 
despeses públiques innecessàries. 
 
Atès que a Catalunya hi ha una proposta de finançament i viabilitat de RGC 
desenvolupada pel catedràtic en economia de la Universitat de Barcelona, Jordi 
Arcarons. 
 
Atès que el 20 de desembre de 2013 es van presentar al Parlament de Catalunya 
121.191 signatures de adhesió a una ILP a favor de debatre i implementar una RGC, 
presentant-se al Ple del Parlament el 26 de març de 2014 per la via d’urgència sense 
arribar a ser-ne debatuda. 
 
Atès que al juliol del 2015 la comissió promotora de la ILP sobre RGC va promoure 
una marxa per donar visibilitat a la iniciativa. Aquesta va fer parada a diferents 
municipis en el seu camí al Parlament de Catalunya. 
 
Atès, a més, el passat 23 de juliol de 2015, set forces polítiques catalanes (ICV, 
EUiA, Podem, Procés Constituent, CUP, PSC i Barcelona en Comú) signaren la 
Declaració de la Comissió Promotora de la ILP de la RGC “Una Catalunya sense 
pobresa és urgent, possible i necessària” en la qual posaven de manifest que la millor 
resposta davant la greu situació de pobresa severa que viu la societat catalana avui 
és la RGC, que garanteixi uns mínims per a la vida digna en els termes previstos en 
l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya quan diu:” Les persones o 
famílies que es trobin en situació de pobresa tenen dret a accedir a una RGC que 
l'asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment 
s'estableixen. 
 
Atès que al Vallès Oriental hi ha més de 26.002 aturats/des, moltes d'aquestes 
persones sense cap ingrés. 
 
Atès que, dit això, ens reafirmem en el plantejament que, la RGC, és un primer pas 
cap a un model social més just i sostenible i cap a una forma d’entendre la societat 
des d’una perspectiva comunitària i integradora. 
 
Atès que defensem la RGC, perquè aporta solucions reals a moltes de les realitats 
socials que patim actualment, ja que: 
 

- Permet als treballadors i treballadores negociar unes condicions laborals dignes. 
 

- Permet suplementar les pensions fins a la quantitat de 664 € i que la persona sense 
feina amb ingressos inferiors a aquesta quantitat pugui accedir a una oferta de feina 
en condicions dignes. 

 

- Permet facilitar l’accés als estudis als joves de famílies on hi hagin membres que 
percebin la RGC. 

 

- Permet fer front de forma més eficaç i integradora complementària a les actuals 
prestacions, a les situacions de pobresa. 

 
 



108 

Per tot això, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental acorda: 
 
 

Primer.- Declarar el Vallès Oriental comarca promotora de la RGC. 
Segon.- Requerir a la Generalitat la promoció, estudi i difusió del concepte de RGC. 
Tercer.- Requerir a la Generalitat la realització d’un estudi de viabilitat i aplicació sobre 
RGC. 
Quart.- Requerir a la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits per l’aplicació de la 
RGC com a garantia i dret social elemental de la ciutadania. 
Cinquè.- Promoure el concepte de la RGC entre la ciutadania i obrir espais de debat i 
discussió, tallers i xerrades sobre RGC al Vallès Oriental. 
Sisè.- Treballar conjuntament amb el teixit associatiu i la ciutadania per defensar la 
RGC. 
Setè.- Donar suport a les iniciatives sobre RGC que es desenvolupin a la comarca i 
facilitar la participació de personalitats del món acadèmic i l’acció social en aquestes 
activitats. 
Vuitè.- Condicionar els acords precedents, que van del tercer al setè, al resultat de 
l’estudi dit en el punt tercer. 
Novè.- Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP i als 
mitjans de comunicació comarcals. 
Desè.- Publicar aquests acords al web del Consell Comarcal.” 
 
 
El president 
 
El punt 18 és la moció del grup comarca d’ICV-EUia-E en defensa de la RGC, hi ha 
hagut unes esmenes que s’han decidit incorporar a la Junta de portaveus, i per tant 
modificaria algun aspecte d’aquesta moció. 
 
El senyor José Alexander Vega i Sabugueiro 
 
Moltes gràcies senyor president, en primer lloc declarar que hem acceptat les 
modificacions per tirar la moció endavant i, bé, no cal que m’estengui molt en la 
defensa d’aquesta moció. Com ja sabeu, fa ja un temps, potser massa, va arribar al 
Parlament una ILP en defensa de la RGC, bàsicament, un mecanisme per garantir la 
justicia social en el nostre país. Què volem amb aquesta RGC? Bàsicament garantir 
que tota la ciutadania tingui una renda bàsica que els permeti estar per sobre de la 
pobresa i tenir una vida mínimament digna. Les entitats i moviments que estan 
defensant aquesta ILP demanen que s’impulsi, que es voti al Parlament, i que si és 
possible, es guanyi i s’implanti a Catalunya aquesta experiència pionera que podria ser 
una de les formes per superar la situació que viuen i pateixen moltes famílies al nostre 
país, sobretot arran de la crisi social. Agrairíem que tothom que està al ple voti a favor 
d’aquesta moció perquè considerem que donar suport a la RGC és un mecanisme que 
permet fugir dels subsidis i ajuts de misèria, com poden ser els ajuts de 400 euros o 
les pensions no contributives, que veritablement permeten subsistir a dures penes, i 
avançar cap a un sistema que permeti a la gent rebutjar feines precàries i 
explotadores, i també permeti a la gent gran i als joves, tenir de partida una base que 
garanteixi viure dignament. Per això us demanem que us sumeu com a Consell 
Comarcal per demanar aquesta ILP i aconseguir la RGC. 
 
La senyora Ángeles Maria Menchen i Gallardo 
 
Nosaltres no considerem que la RGC, una prestació sense cap altre condició que ser 
major d’edat i no tenir cap ingrés, sigui una mesura sostenible a nivells econòmics, i el 
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que proposem és un complement salarial que es donaria a la declaració de renda. 
Només dir que, ara fa poc temps a Suïssa s’ha fet un referèndum en relació a aquest 
tema i per una àmplia majoria s’ha votat en contra, és un exemple. 
 
La senyora Susana Calvo i Casadesús 
 
El grup del PP ens abstindrem perquè, en primer lloc, creiem que la RGC planteja 
diversos problemes. El primer problema és un cost inassumible, de fet la RGC 
presentada al Parlament de Catalunya parlem de uns 40 a 52,9 milions d’euros. A 
aquesta xifra hauríem d’afegir tot el que són les prestacions monetàries, al voltant 
d’uns 14 milions. I el que s’ingressa a Catalunya per tot el que són recursos no 
financers han estat uns 29 milions d’euros. Per tant, en aquests moments la 
Generalitat hauria de deixar de fer sanitat, educació... hauria de deixar de fer de tot per 
poder aplicar aquesta llei, per tant crec que seria financerament insostenible. El segon 
problema que veiem és la operabilitat d’això, que és molt complexa. Caldria veure quin 
govern, a canvi de donar 7 o 8000 euros any per adult trauria totes les prestacions 
monetàries que ara mateix està donant. La tramitació de la renda no suspendria, tal 
com fa a la previsió de la llei presentada al Parlament, les ajudes monetàries que 
encara s’estan donant. Per tant afectaria a tota aquella ciutadania que pensem que és 
la més fràgil, la que no arriba a final de mes, ja que els hauríem de fer tornar tots 
aquells recursos que han rebut per sota dels 7 o 8000 euros en què es fixa aquesta 
RGC. A més també veiem que per poder aplicar aquesta llei, caldria formació a 
l’administració, perquè sigui àgil a la tramitació dels ajuts i perquè realment sigui capaç 
de combatre el frau en aquests ajuts. I el tercer problema que veiem és que aquesta 
RGC no ha estat condicionada i no fomenta el treball. La RGC presentada al 
Parlament no està condicionada, és a dir, la seva recepció no està condicionada a 
l’obligació de participar en cap tipus d’activitat econòmica ni de formació. Per tant no 
entenem, amb aquesta RGC, com es pot promoure l’atur o bé la ocupació. 
L’alternativa que des de el meu grup es va plantejar és complementar la PIRMI. 
 
El senyor José Orive Vélez 
 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció i, a part de tot el que ha exposat el grup 
que l’ha posat sobre la taula, que també compartim, hem de dir que en aquest país hi 
ha un baix nivell de cobertura social i també hi ha una desigualtat gràcies a aquesta 
protecció social, perquè depèn sobretot dels ajuntament. Per tant creiem que es pot 
crear un dret universal en el context de la protecció social que pugui garantir la dignitat 
de tots els catalans i les catalanes, pensem que s’ha de fer. Però a més a més, 
comentava la portaveu del PP que és inviable a nivell econòmic, al millor també hem 
de pensar a canviar tot el sistema fiscal perquè ens doni possibilitat de poder atendre a 
la gent que més ho necessita del nostre país, i a més, repeteixo el que he dit abans en 
una altra intervenció, moltes vegades és una posició de prioritat política. 
 
El senyor Ferran Jiménez i Muñoz 
 
Sí, senyor Orive, aquesta situació social no és d’ara, ni és d’aquest govern, per tant 
entre tots potser no hem sigut capaços de solucionar un tema que ve de llarg, crec que 
tots som corresponsables d’aquesta situació, i una altra qüestió, per aclariment, el que 
sí voldria és si podem fer una lectura de la moció, crec que clarificarà molts dels 
detalls. 
 
El senyor president 
 
Sí, però fem només una lectura dels acords. 
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El senyor secretari accidental llegeix la part dispositiva de la moció, que consta a l’inici 
d’aquest punt. 
 
El senyor Pep Mur i Planas 
 
Varies coses, en primer lloc dir que des d’Esquerra Republicana compartim la moció, 
tant que de fet en el nostre programa electoral ja estava inclosa aquesta iniciativa. Per 
tant totalment d’acord amb tirar-la endavant. És cert que a Suïssa han descartat 
aplicar-la en referèndum, allà fan referèndums sovint sobre les coses, però també és 
cert que a Finlàndia i a Holanda ho estan provant, ho estan provant en grups de 
població concrets, i en funció d’aquesta experiència decidiran si la tiren endavant o no, 
per tant no és una cosa que s’estigui descartant arreu, a Suïssa hi va haver una sèrie 
d’inconvenients d’efecte crida, que provocava l’angoixa que llavors tothom s’anava a 
viure a Suïssa que allà tenia una renda mínima, per tant hi ha coses que s’han de 
controlar, hi ha coses que s’han de gestionar bé, per exemple assegurant una 
residència durant uns anys concrets... és cert que a Suïssa han votat que no, ha votat 
que no per una sèrie de raons que han considerat oportunes, que tenen la seva 
solució, però hi ha altres països com Finlàndia i Holanda que ho estan provant amb 
grups petits de població per decidir si ho tiren endavant o no. Creiem que per tirar 
aquest projecte endavant, és necessari que els diferent governs d’aquest país tinguin 
la suficient capacitat fiscal per poder recaptar i poder aplicar lleis i implementar formes 
efectives de polítiques com aquesta. És per això que nosaltres volem construir un estat 
que controli els recursos fiscals que es generen a la societat catalana, per poder tenir 
una manera de portar a terme projectes com aquesta RGC, insisteixo amb l’acord amb 
la moció. Crec que comparar aquesta proposta amb el PIRMI és una mica bèstia, crec 
que anem a una altra cosa, potser és que no s’ha entès molt bé que volia dir la RGC. 
 
El senyor Jordi Manils i Tavío 
 
Deixeu-me dir que estem satisfets que comencem a parlar de Suïssa, vol dir que hem 
deixat de parlar de Veneçuela, anem evolucionant... El que es va votar a Suïssa era la 
Renda Bàsica Universal (RBU), el que estem votant ara és la RGC, i en el mateix 
sentit la intervenció de la portaveu de C’s, la RGC que estem plantejant no és una 
ajuda per a qualsevol ciutadà pel simple fet d’haver nascut aquí, és una ajuda per 
aquelles persones que necessitin aquesta ajuda. Per tant, diferenciem entre RBU i 
RGC perquè ens acabem fent uns lios importants, i el més important és que liem a la 
opinió pública sobre aquest tema. Només una valoració sobre la inaplicabilitat 
econòmica de la proposta que mantenia el PP, és una proposta que està quantificada i 
que hi ha un treball molt rigorós i molt seriós al darrera, que ha passat pel Parlament 
amb el suport de les principals organitzacions socials del país, que com a mínim al 
nostre grup ens mereixen un rigor i una estimació pel treball que han fet, està 
quantificat, deia el senyor Orive que és una qüestió de prioritats polítiques, no podíem 
estar més d’acord, ho és, i afegim que és una qüestió de primer d’economia. Estimular 
el mercat, posar diners a la butxaca de la gent perquè pugui consumir, donar-li 
recursos a la gent perquè pugui viure amb dignitat, no només és una cosa de 
humanisme o bona fe, sinó que és una mesura econòmica, es aconseguir que la gent 
pugui consumir, dinamitzar els mercats, generar llocs de treball, eliminar subsidis. Per 
tant no només no és inaplicable, és que és absolutament imprescindible que apliquem 
això no només per humanisme sinó per pura economia. 
 
El senyor Enric Saurí i Saula 
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Bé, de fet des de la CUP votarem a favor de la moció que han presentat els companys 
d’Iniciativa, que de fet ha comentat moltes de les coses que volia comentar, no hem de 
confondre la RGC amb la RBU. És evident que hi ha problemes a l’hora de l’aplicació, 
és evident que cal quadrar molts números i molts comptes, però això no és imposible, 
ans al contrari. Per aquí es comentava, per part de diferents grups polítics, que no és 
sostenible. Hi ha moltes coses en aquest país que per desgràcia no són sostenibles, 
en qualsevol cas, repeteixo com ja s’ha dit, és una qüestió de prioritats, i cal recordar 
en aquest sentit, i segurament els companys de C’s i del PP això ho tindran molt 
present, l’estat espanyol és un dels països europeus on les desigualtats socials més 
s’han agreujat d’una forma exponencial en els darrers deu anys, de fet tots els 
indicadors de desigualtat han fet saltar les alarmes, perquè tenim que el 20% de les 
famílies més riques, el diferencial amb el 20% de les famílies més pobres és 
abrumador, també hem de recordar que gràcies a les polítiques fiscals implementades 
pel PP ens trobem amb un sistema fiscal de caràcter regressiu, per tant si 
comencéssim a plantejar-nos un canvi d’aquest sistema fiscal, i no ho fiu només la 
CUP, ho diu fins i tot el sindicat d’inspectors d’hisenda, si ens plantegéssim un canvi 
d’aquest sistema fiscal probablement tindríem més ingressos per assumir la 
implementació de la RGC. De fet també cal recordar que des del PP s’ha plantejat un 
model econòmic de caràcter especulatiu, depredador, que s’ha basat, en el que diuen 
molts experts, en la ruleta russa financera, només cal recordar que ha passat amb el 
Castor i l’amic Florentino. També recordar que qui ens va portar a rescatar els bancs 
d’aquest país, en el moment que la crisi econòmica l’any 2010-2011 era més potent. I 
finalment també en relació a la lògica de les prioritats, només recordar que a l’estiu del 
2011, amb nocturnitat i traïdoria, tant el PP com el PSOE, com algun altre partit polític 
que corre per aquí, van fer una modificació exprés de la Constitució Espanyola per 
prioritzar el pagament del deute, una qüestió imposada per la Troika, especialment per 
la senyora Merkel. En tot cas, nosaltres votarem a favor d’aquesta RGC, som 
conscients de la dificultat de la seva aplicació, però també som conscients que s’ha de 
començar a construir un relat i un discurs perquè no podem continuar amb aquestes 
dinàmiques de desigualtat. 
 
El senyor José Orive Vélez 
 
Bé, com a rèplica, no soc conscient d’haver culpat a ningú de la situació, em sembla 
que l’objectiu de la meva intervenció era dir que era una necessitat i que hi havia una 
desigualtat en el tema de la protecció social. Però ja que ho han posat sobre la taula, 
dir que respecte a la protecció social hi ha diferents sensibilitats i diferents prioritats a 
nivell polític, i els hi posaré un exemple a nivell personal. La meva mare va patir 
alzheimer, que va ser la malaltia que la va portar a la mort. Aquest alzheimer, he de dir 
per sort, va coincidir amb el govern de Zapatero, que va posar com a universal la llei 
de la dependència, i a Catalunya governava el tripartit. La meva mare, durant tota la 
seva malaltia, va estar atesa per la administració, tant a nivell de recursos humans 
com a nivell de recursos econòmics. Vam tenir la mala sort que el meu pare, quan va 
morir la meva mare, va patir una malaltia que també el va portar a la mort, en la qual 
va ser depenent durant tot el temps que no estava governant precisament el tripartit, 
en el qual no va tenir cap ajuda, no va rebre la llei de dependència i, per tant, és un 
exemple com el que hi ha molts en el nostre país. Per això dic que no havia parlat de 
culpables, però sí que dic que hi ha diferents sensibilitats i diferents prioritats a nivell 
polític. 
 
La senyora Ángeles Maria Menchen i Gallardo 
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Només per al·lusions, dir que nosaltres no és que no volem ajudar, sinó que volem 
implantar el complement salarial, que creiem que és una mesura més adient, i que 
també s’està provant a d’altres països. 
 
El president 
 
Molt bé, hi ha alguna paraula més? Passem a votació. 
 
La moció s’aprova amb els 27 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, Mireia Dionisio i Calé, Carles Fernández i Pérez, Marialluïsa Ferré i 
García, José Orive Vélez, Carme Palacios i Manuel, Arnau Ramírez i Carner, Ignasi 
Simón i Ortoll i Susanna Villa i Puig; per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana 
de Catalunya, els senyors i les senyores Dolors Castellà i Puig, Joan Josep Galiano i 
Peralta, 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, Ferran Jiménez i Muñoz, Joan Mora i Alsina, Àlex Sastre i Prieto, Marc Uriach i 
Cortinas i Jordi Xena i Ibáñez; 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 
Candidatura d'Unitat Popular, el senyor Enric Saurí i Saula; I les 2 abstencions de, 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. 
 
 
PER URGÈNCIA 
 

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
I. Proposta d’aprovació del contingut i la signatura de la modificació del 

conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut amb 
l’Ajuntament de Canovelles. 
 

Llegida la proposta de l’Àrea de Serveis Personals, de 18 de juliol de 2016, que és la 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 14 de juny de 2016, la senyora Josefa Recio i Corral, cap de l’Àrea de Serveis 

Personals, ha emès l’informe següent: 
 
“ 

1. El 26 de novembre de 2014 el Consell Comarcal va aprovar el conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental en 
matèria de salut amb l’Ajuntament de Canovelles. 
 

2. El 27 de novembre de 2014 l’Ajuntament de Canovelles va aprovar el conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental en 
matèria de salut. 

 
3. El 2 d’octubre de 2015 amb registre d’entrada 4139 l’Ajuntament de Canovelles ha 

manifestat la voluntat de seguir amb el conveni establert per a l’any 2016. 
 

4. El  Ple, de 18 de novembre de 2015 es va aprovar la pròrroga del conveni establert. 
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5. El 17 de març de 2016 amb registre d’entrada número 1313 l’Ajuntament de Canovelles 

ens manifesta que hi ha una errada en l’import de la pròrroga que en comptes de ser 
vint-i-dos mil trenta euros amb quaranta-vuit cèntims (22.030,48 €) ha de ser de vint mil 
euros amb zero nou cèntims (20.000,09 €). 

 
6. L’Ajuntament de Canovelles es compromet a abonar la quantitat de vint mil euros amb 

zero nou cèntims (20.000,09 €) distribuïts de la manera següent: 
 

 Abans del 15 de setembre de 2016: déu mil euros (10.000 €). 

 Abans del 15 de desembre de 2016: déu mil euros amb zero nou cèntims  
(10.000,09 €). 
 

Per tant, PROPOSO: 
 
Que es dugui a terme la modificació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Canovelles per a l’assistència tècnica en matèria de salut per al 
període de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2016.” 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. El pacte cinquè del Conveni de 26 de febrer de 2015, formalitzat entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Canovelles per a la prestació 
d’assistència tècnica en matèria de salut disposa que aquest pot ser objecte de 
pròrrogues successives d’una durada d’un any cadascuna amb un màxim de tres 
mitjançant l’acord exprés de les parts. 
 

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Modificar el contingut de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència 

tècnica en matèria de salut a l’Ajuntament de Canovelles aprovada en sessió 
plenària de 18 de novembre de 2015, en el sentit següent: 
 

i. A la manifestació IV, on diu:  
 

Que per a l’any 2016, el cost de la prestació s’estima en vint-i-dos mil trenta euros 
amb quaranta-vuit cèntims (22.030,48 €). 
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- Ha de dir:  
 
Que per a l’any 2016, el cost de la prestació s’estima en vint mil euros amb nou 
cèntims (20.000,09 €). 

 
 

ii. Al pacte segon, on diu:  
 

Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte primer des 

de l’1 de gener de 2016 fins el 31 de desembre de 2016, és en vint-i-dos mil 
trenta euros amb quaranta-vuit cèntims (22.030,48 €). 

 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat de nou mil 

euros (9.000€) abans del 15 de desembre de 2015 i la quantitat de tretze mil 
trenta euros amb quaranta-vuit cèntims (13.030,48 €) abans del 30 de març de 
2016. 

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

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

 
- Ha de dir:  

 
Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte primer des 

de l’1 de gener de 2016 fins el 31 de desembre de 2016, és de vint mil euros 
amb nou cèntims (20.000,09 €). 

 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat de deu mil 

euros (10.000 €) abans del 15 de desembre de 2016 i la quantitat de deu mil 
euros amb nou cèntims (10.000,09 €) abans del 15 de desembre de 2016. 
 

3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de 
conformitat amb el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT 
sigui deutor del CONSELL COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni.  

 
2. Aprovar la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència 

tècnica en matèria de salut amb l’Ajuntament de Canovelles amb la modificació 
prevista a l’epígraf precedent.  
 

3. Notificar aquest acords a l’Ajuntament de Canovelles.” 
 
El senyor president 
 
Molt bé. Alguna qüestió? Doncs passem a votació. 
 
El Ple aprova la proposta per unanimitat dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 

 
PRESIDÈNCIA 
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1. Donar compte dels decrets de Presidència 79/2016, de 29 d’abril, a 124/2016, 
de 6 de juliol.  
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Presidència del 79/2016, de 29 d’abril, al 124/2016, de 6 de juliol. 
 
 

2. Donar compte dels decrets de Gerència 462/2016, de 27 d’abril, a 726/2016, de 
28 de juny.  

 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Gerència del 462/2016, de 27 d’abril, al 726/2016, de 28 de juny. 

 
El senyor Carles Fernández i Pérez es retira de la sessió. 
 
 
INTERVENCIÓ 

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

despeses de l’any 2016.  
  
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’estat d’execució del 
pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2016, que és el següent: 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS : INFORMACIÓ 1R QUATRIMESTRE EXERCICI 2016 (RESUM PER CAPÍTOLS) 
   

       
 

Econ. Descripció Previsions inicials Modificacions 
Previsions 
definitives 

Drets reconeguts 
nets 

% sobre 
previsions 
definitives 

Recaptació neta 

% sobre 
drets 

reconeguts 
nets 

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS. 373.199,11 € -   € 373.199,11 € 140.523,29 € 37,65 116.817,44 € 83,13 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 13.765.523,55 € 1.183.037,52 € 14.948.561,07 € 3.081.788,89 € 20,62 636.367,36 € 20,65 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS. 1.900,00 € -   € 1.900,00 € 2.464,56 € 129,71 2.464,56 € 100,00 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 456.000,00 € 884.240,66 € 1.340.240,66 € 884.730,10 € 66,01 534,60 € 0,06 

8 ACTIUS FINANCERS. 20.000,00 € 902.508,44 € 922.508,44 € 9.556,25 € 1,04 -   € 0,00 

    14.616.622,66 € 2.969.786,62 € 17.586.409,28 € 4.119.063,09 €  756.183,96 €  

                      PRESSUPOST DE DESPESES : INFORMACIÓ 1R QUATRIMESTRE EXERCICI 2016 (RESUM PER CAPÍTOLS)  

           

Econ. Descripció 
Crèdits inicials Modificacions Crèdits definitius Despeses 

compromeses 
% sobre 
crèdits 

definitius 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

% sobre 
crèdits 

definitius 

Pagaments 
realitzats 

% sobre 
obligacions 

1 DESPESES DE PERSONAL. 3.460.327,71 € 1.035.302,23 € 4.495.629,94 € 1.438.268,52 € 31,99 1.438.268,52 € 31,99 1.438.268,52 € 100,00 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 5.207.622,08 € 278.960,55 € 5.486.582,63 € 4.145.608,03 € 75,56 1.335.011,87 € 24,33 912.055,91 € 68,32 

3 DESPESES FINANCERES. 86.500,00 € -   € 86.500,00 € 34,04 € 0,04 34,04 € 0,04 34,04 € 100,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 5.375.072,87 € 754.283,18 € 6.129.356,05 € 465.631,38 € 7,60 454.330,39 € 7,41 105.271,56 € 23,17 

6 INVERSIONS REALS. 311.100,00 € 172.000,00 € 483.100,00 € 50.057,29 € 10,36 590,55 € 0,12 590,55 € 100,00 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 156.000,00 € 729.240,66 € 885.240,66 € 884.195,50 € 99,88 884.195,50 € 99,88 -   € 0,00 

8 ACTIUS FINANCERS. 20.000,00 € -   € 20.000,00 € 9.556,25 € 47,78 9.556,25 € 47,78 9.556,25 € 100,00 

    14.616.622,66 € 2.969.786,62 € 17.586.409,28 € 6.993.351,01 €  4.121.987,12 €  2.465.776,83 €   

 
 
19. Precs i preguntes. 
 
El senyor José Orive Vélez 
 
Només, a part de desitjar a tothom bones vacances, volia convidar tothom a la Festa 
Major de Canovelles, i si voleu consultar el programa ja sabeu... 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i cinquanta-tres minuts de la qual cosa, com a 
secretària accidental, dono fe, i amb el vistiplau del senyor president. 
 

Vist i plau, 
 
 
Jordi Vendrell i Ros      David Ricart i Miró 
Secretari accidental     President 


