
1 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 6/2016 
Caràcter: ordinària 
Data:  21 de setembre de 2016 
Inici:   19:15 
Final:  19:32 
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 
Senyora Núria Hernández i Gil 
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 Arnau Ramírez i Carner 
Senyora Alexandra Redondo  i Ibáñez 
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 
Senyor Isidre Pineda i Moncusí 
 
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 D’ENSENYAMENT 
 
I. Proposta d’atorgament d’un ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
II. Proposta d’aprovació de l’expedient número 24 de modificació de crèdits del Pressupost 

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

 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL 
 
III. Proposta d’aprovació del contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica amb l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana. 

 
 
ÀREES D’HABITATGE I DE MEDI AMBIENT 
 
IV. Proposta d’aprovació del contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la 

prestació d’assistència tècnica en matèria de matèria d’habitatge i medi ambient i 
enginyeria amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 

 
 

El Ple aprova la incorporació de les propostes per unanimitat dels 30 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 de 20 de juliol de 2016. 
 
 

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
2. Dictamen d’aprovació de l’expedient número 23 de modificació de crèdits 

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

3. Dictamen d’aprovació del compte general de l’any 2015. 
 

4. Dictamen d’aprovació de l’expedient de contractació d’una operació de 
tresoreria a curt termini i convocatòria de la licitació. 

 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 

5. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la 
creació de la Taula pel Desenvolupament Econòmic i la Ocupació del Vallès 
Oriental – El Vallès Oriental Avança. 
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ÀREES D’ENSENYAMENT I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 

6. Dictamen de remoció de la condició per a la resolució de convocatòria dels 
ajuts de menjador per al curs escolar 2016/2017. 

 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 

 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència 125/2016, de 6 de juliol a 

162/2016, de 7 de setembre.  
 

2. Donar compte dels decrets de Gerència 727/2016, de 29 de juny a 
1148/2016, de 5 d’agost.  

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

preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. (2n trimestre 2016)  
 
 

4. Precs i preguntes. 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
  
1. Aprovar l’acta de la sessió de 20 de juliol de 2016. 
  
L’acta de la sessió ordinària de 20 de juliol de 2016, s’aprova per unanimitat dels 30 
membres assistents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
2. Dictamen d’aprovació de l’expedient número 23 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 14 de 
setembre de 2016, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de març de 2016, per Decret de Gerència 283/2016 s’aprovà la liquidació del 

pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’exercici 2015 que conté 



4 

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 setembre de 2016, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 

Informe de la Gerència sobre la modificació del pressupost número 23/2016 mitjançant 
transferències de crèdit entre partides 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1.1 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. 
 

Per poder fer front a la petició que fins a la data d’avui ens han fet Gent i Terra, SL, NIF 
B65519712 es necessari procedir a la modificació del pressupost per tal donar d’alta 
l’aplicació pressupostària per a la subvenció nominativa. 
 

2.1 L’any 2007 el Consell Comarcal va iniciar la prestació d’assistència tècnica municipal de 
medi ambient i territori i d’aleshores ençà aquest servei s’ha anat consolidant 
progressivament fins a l’actualitat, que s’està prestant en el 44% dels municipis de la 
comarca, i en el 54% dels municipis de menys de 10.000 habitants. Així, resulta que 
actualment el Consell Comarcal presta assistència tècnica de medi ambient i enginyeria, 
arquitectura tècnica i arquitectura a 14 ajuntaments de la comarca i 3 més del Moianès als 
quals ha seguit prestant assistència a petició del Consell Comarcal respectiu d’ençà de Llei 
4/2015, de 23 d’abril, de creació de la comarca del Moianès. 
 

2.2 El servei d’assistència tècnica municipal 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. 

 
2.3 L’assistència tècnica de medi ambient i enginyeria suposa actualment el 40% de la dedicació 

a tots els serveis que presta l’Àrea de Medi Ambient i Territori; l’assistència tècnica 
d’arquitectura tècnica, el 12%; i la d’arquitectura, el 8%. En conjunt, doncs, l’assistència 
tècnica als ajuntaments representa el 60% de la dedicació a tots els serveis que presta 
l’Àrea de Medi Ambient i Territori. 

 
2.4 Paral·lelament, l’Àrea de Medi Ambient i Territori ha continuat prestant els serveis de la 

Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, tràmits tècnics de l’oficina local d’habitatge, Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i també n’ha impulsat de nous com el servei 
comarcal de comptabilitat i eficiència energètica o l’oficina tècnica comarcal, entre d’altres. A 
més, l’Àrea de Medi Ambient i Territori també va assumir d’ençà de 2011 tots els serveis de 
manteniment d’edificis i instal·lacions del Consell Comarcal. 

 
2.5 Com sigui que tot aquest fort creixement dels serveis prestats per l’Àrea no ha anat 

acompanyat de la dotació del personal administratiu necessari per atendre’ls, això ha 
propiciat una important acumulació de tasques administratives que és urgent i ineludible 
atendre. Així, per exemple, fins i tot els serveis més crítics com són la tramitació de la 
Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental i la gestió del PUOSC pateixen un endarreriment 
de fins a 3 i 12 mesos, respectivament. 

 
2.6 En conseqüència, per poder atendre la prestació d’assistència tècnica municipal de medi 

ambient i territori juntament amb la resta de serveis de l’Àrea de Medi Ambient i Territori és 
necessari incorporar, amb caràcter urgent, una persona per dur a terme les funcions 
administratives generals vinculades al lloc de treball següents: 

 
a) Realitzar tasques de suport administratiu en relació amb l’informe i seguiment de la 

gestió administrativa, procediments i terminis 
b)  Introduir i mantenir les dades que fan referència a la documentació generada i/o les 
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corresponents als registres corporatius, fer el seguiment de la tramitació adient i 
gestionar-ne l’arxiu 

c) Elaborar la documentació necessària per a la tramitació dels procediments dels 
serveis 

d) Donar informació sobre els expedients de la seva competència i dur a terme 
informacions i gestions que calgui realitzar  

e) Col·laborar en la gestió dels recursos i serveis necessaris per al desenvolupament 
de les activitats administratives 

 
2.7 La despesa anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries 170.00.120.03, 170.00.120.06, 

170.00.121.00 i 170.00.121.01 del pressupost general. 
 

Baixa partida pressupost despeses 
011.00.310.01 Pòlissa de crèdit: interessos ............................................ -19.214,35 € 
 
Alta partides pressupost despeses 
170.00.120.03 MAT: Base C1 .................................................................... 5.905,83 € 
170.00.120.06 MAT: Triennis ........................................................................ 431,68 € 
170.00.121.00 MAT: Destí  ......................................................................... 2.926,87 € 
170.00.121.01 MAT: Específic .................................................................... 5.363,64 € 
170.00.160.00 MAT: Assegurances socials ................................................... 4.586,33 
 

 
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. 

 
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, 
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PROPOSO 
 
1. Modificar el pressupost de l’any 2016 mitjançant l’expedient número , per import de vint-i-un 

mil set euros amb trenta-cinc cèntims (21.007.35 €), 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 
011.00.310.01 Pòlissa de crèdit: interessos ......................................................... -19.214,35 € 
920.00.226.99.01 Comunicacions .......................................................................... -1.793,00 € 
 
Altes per transferència 
170.00.120.03 MAT: Base C1 ................................................................................. 5.905,83 € 
170.00.120.06 MAT: Triennis ..................................................................................... 431,68 € 
170.00.121.00 MAT: Destí  ...................................................................................... 2.926,87 € 
170.00.121.01 MAT: Específic ................................................................................ 5.363,64 € 
170.00.160.00 MAT: Assegurances socials ............................................................... 4.586,33 
326.04.480.00 Distribució publicació Vallesos ........................................................ 1.793.00 € 

 

2. Donar compte i ordenar al Servei de Comptabilitat del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i 
a la Intervenció per dur a terme de manera immediata la comptabilització i execució de les 
diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratius d’aquestes 
específiques modificacions al Pressupost. 

 
4. El 14 de setembre 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 23, per import de vint-i-un 

mil set euros amb trenta-cinc cèntims (21.007.35 €), 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 
011.00.310.01 Pòlissa de crèdit: interessos ........................................................ -19.214,35 € 
920.00.226.99.01 Comunicacions ......................................................................... -1.793,00 € 
 
Altes per transferència 
170.00.120.03 MAT: Base C1 ................................................................................ 5.905,83 € 
170.00.120.06 MAT: Triennis .................................................................................... 431,68 € 
170.00.121.00 MAT: Destí  ..................................................................................... 2.926,87 € 
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170.00.121.01 MAT: Específic ............................................................................... 5.363,64 € 
170.00.160.00 MAT: Assegurances socials .............................................................. 4.586,33 
326.04.480.00 Distribució publicació Vallesos ....................................................... 1.793.00 € 

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició, per resoldre-les. 
 

3. Donar compte i ordenar al Servei de Comptabilitat del Consell Comarcal i a la 
Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i execució de les diverses 
operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratius d’aquestes 
específiques modificacions al Pressupost.” 

 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
3. Dictamen d’aprovació del compte general de l’any 2015. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 14 de 
setembre de 2016, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 18 de maig de 2016, el senyor Josep Barberà i Boix, interventor general, va 

emetre informe detallat sobre el Compte General del pressupost de l’exercici 2015 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, següent:  
 
“ 
 NORMATIVA  APLICABLE I TRAMITACIÓ 

 
Les entitats locals, els seus organismes autònoms i les societats de capital íntegre o 
majoritàriament municipal estan sotmeses al règim de comptabilitat pública i 
obligades a retre comptes de les seves operacions. 

 
A nivell normatiu, aquesta obligació està establerta en les següents disposicions: 

 
1.1.   Hisendes locals 
 

▪  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
Articles 191 a 193, respecte de la liquidació del pressupost i 
Articles 208 a 212, respecte del compte general 
 
1.1.1. RD 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la llei 39/1988, en matèria de pressupostos, que denominarem reglament 
pressupostari. 
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Articles 89 a 105, relatius a la liquidació dels pressupostos. 

 
1.1.2. Instrucció de comptabilitat per a l'Administració local, segons l‘Ordre  
HAP/1781/2013, de 20 de setembre,  per la qual s'aprova la instrucció del model 
normal de comptabilitat local (BOE núm. 237, de 3 d'octubre de 2013). 
 
1.1.3. Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local, 
annex a la ICAL, per tot allò que encara sigui vigent per no contradir la Instrucció 
actualment vigent. 

 
 
1.1. Normativa i tramitació 
 

D'acord amb els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, articles del 206 al 212 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 56 de la Llei Municipal i de Règim 
local de Catalunya 8/1987 de 15 d'abril i altres disposicions concordants, els 
estats i comptes de l'Entitat local els retrà el president de la Consell Comarcal  
abans del dia 15 de maig de l'exercici següent a què correspongui. 
 
Aquests comptes seran redactats per l'Interventor i es sotmetran, juntament amb 
tots els seus justificants, a informe de la Comissió Especial de Comptes, abans 
del primer de juny, la qual estarà constituïda per membres de tots els grups 
polítics integrants de la Consell Comarcal . El nombre de membres és 
proporcional a la seva representativitat al Consell Comarcal o en nombre igual 
per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat (article 
56 de la Llei 8/1987, de 2 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya). 
 
Els Comptes generals i la documentació complementària restarà a disposició dels 
membres de la Comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim, 
15 dies abans de la primera reunió (article 98.3 de la Llei 8/1987, municipal i de 
règim local de Catalunya). Es podran efectuar reunions preparatòries si el 
president ho acorda o si ho demana una quarta part, almenys, del nombre legal 
de membres de la Comissió. 
 
Pel que fa a la documentació que es posarà a disposició de la Comissió Especial 
de Comptes, cal fer una interpretació conjunta dels articles 56 i 98 de la Llei 
8/1987, la regla de la ICAL i l'article 15 del ROF i RJ. 
 
La Comissió Especial, després d'examinar els comptes i els seus justificants, 
n'emetrà dictamen. Tant els Comptes com el dictamen emès per la Comissió 
seran exposats al públic durant un termini de quinze dies, a fi que, durant aquest 
temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit totes les objeccions i 
observacions que es considerin oportunes. Si es formulen reclamacions, la 
Comissió Especial les examinarà i n'emetrà un nou informe. 
 
Finalment, els Comptes acompanyats de tots els justificants i els dictàmens de la 
Comissió especial, se sotmetran a l'aprovació del Ple de la Consell Comarcal . 
L'acord d'aprovació haurà de ser adoptat per majoria simple dels membres 
presents, abans del dia 1 d'octubre. 
 
Un cop aprovat el Compte General, es trametrà una còpia de l'expedient a la 
Sindicatura de Comptes, per a la seva fiscalització, abans del 15 d'octubre. 

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

 
2.1.1. Comptes i estats comptables. 

 Liquidació del pressupost 

 Balanç de situació 

 Comptes de resultats 

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

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

 
2.1.1.1  Documentació complementària 
 
La que s'estableix a la  Instrucció del model normal de comptabilitat pública. 
 

3. INFORME DE LA INTERVENCIÓ 
 
3.1  Compte general del Consell Comarcal  
El compte general del Consell Comarcal ha d'estar integrat per la documentació que 
s'ha referit anteriorment, pertanyent a l'àmbit de la comptabilitat pressupostària i al de 
la comptabilitat financera, de la que convé destacar: 
 
De la comptabilitat pressupostària 

 Liquidació del pressupost 
 

De la comptabilitat finacera 

 Balanç de situació a 31 de desembre  

 Compte de resultats 31 de desembre 

 Memòria 
 
3.2.1 Liquidació pressupostària 
 
La liquidació va ser aprovada per Decret de Gerència 206/2014, de 4 de març, de 
liquidació del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2015 i, es donarà 
compte al Ple del Consell Comarcal del 1 d’octubre, segons el detall següent: 
 

 Resultat pressupostari 
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 Romanent de tresoreria 

 

 
 
1.Balanç de situació 
 
El balanç de situació a 31 de desembre, agregat a nivell de subgrup comptable, 
presenta la següent informació. Segons la normativa aplicable, el balanç de situació 
reflecteix la situació dels actius segons el grau de disponibilitat i dels passius segons 
el grau d'exigibilitat. 
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2.12.1  Compte de resultats de l'exercici 
 
El compte de resultats de l'exercici quantifica el resultat econòmic per agregació dels 
diferents resultats parcials que es puguin donar, com el resultat per operacions 
corrents de l'exercici, més els resultats extraordinaris i les modificacions 
d'obligacions i drets d'exercicis tancats. 
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3.3.3.  Comprovacions prèvies al tancament 
 

S’han realitzat les comprovacions prèvies dels diferents estats comptables per 
verificar que les magnituds agregades de tots quadrin. El seu detall figura com a 
Annex I. 

 
I.   CONCLUSIONS 
 
Quant al contingut dels esmentats comptes, la Intervenció posa de manifest que s‘ha 
seguit el que disposen els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
i de l‘Ordre  HAP/1781/2013, de 20 de setembre,  per la qual s'aprova la instrucció 
del model normal de comptabilitat local (BOE núm. 237, de 3 d'octubre de 2013). 
 
En conseqüència, la Intervenció informa favorablement de l’elaboració del compte 
general de l’exercici 2015 
 
La qual cosa posa de manifest als efectes oportuns.” 

 
2. El 13 de juliol de 2016, la Comissió Especial de Comptes va dictaminar: 

 
Primer. Informar favorablement el Compte General de l’exercici 2015, integrat per 
l’estat i documents comptables. 
 
Segon. Mitjançant l’edicte en el BOP i en el tauler d’anuncis del Consell, el Compte 
General restarà exposat al públic durant un termini de 15 dies, a fi que durant 
aquest temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les 
esmenes i les observacions oportunes, que seran resoltes per la pròpia Comissió 
Especial de Comptes. 
 
Si durant el termini esmentat no es presenta cap reclamació, s’entendrà elevat a 
definitiu el dictamen de la Comissió Especial de Comptes sense necessitat de ser 
informat novament. 

 
3. El Compte General de l’exercici 2015 junt amb l’informe de la Comissió Especial de 

Comptes s’exposà al Públic en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 25 de juliol de 2016. Aquest es va 
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exposar al públic durant el termini reglamentari, sense que es presentés cap 
al·legació ni reclamació al respecte. 
 

4. El 14 de setembre 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 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

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

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple del Consell Comarcal que acordi:  
 
1. Aprovar el Compte General de l’exercici 2015, integrat pels estats comptables i la 

memòria que s’inclouen. 
 

2. Trametre aquest acord a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el conveni signat 
entre la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Cuentas per a la coordinació del 
retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats locals, abans del 15 
d’octubre, d’acord amb l’article 223 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 

 
 
El senyor president 
 
Molt bé. Alguna qüestió? Doncs passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen amb els 26 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, Núria Hernández i Gil, Pep Mur i Planas, 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 Candidatura d'Unitat 
Popular, el senyor Enric Saurí i Saula i la senyora Alexandra Redondo i Ibáñez i per 
part del Grup Comarcal del Partit Popular, la senyora Susana Calvo i Casadesús. I 4 
abstencions: per part del Grup Comarcal Iniciativa de Catalunya Verds - Esquerra 
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Unida i Alternativa – Entesa, els senyors Jordi Manils i Tavío, Daniel Martín i Oller i 
José Alexander Vega i Sabugueiro i per part del Grup Comarcal Ciutadans-Partido de 
la Ciudadania, la senyora Ángeles María Menchen i Gallardo. 
 
 
4. Dictamen d’aprovació de l’expedient de contractació d’una operació de 

tresoreria a curt termini i convocatòria de la licitació. 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 14 de 
setembre de 2016, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 de juliol de 2016, el senyor Josep Barberà i Boix, ha emès l’informe sobre 

l’aplicació del principi de prudència financera, següent: 
“ 
Identificació 

 

1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: President/Ple. 

2. Caràcter: Preceptiu 

3. Títol: Concertació d’una operació de tresoreria per import de 1.000.000 EUR per dèficits 
transitoris de tresoreria durant l’any 2016-2017. 

 
 
A la vista del que ordena l'article 48 bis del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, pel qual s'estableix que totes les 
operacions financeres que subscriguin les corporacions locals estan subjectes al principi de 
prudència financera, emet el següent, 
 
 

INFORME 

 
1. Segons s’estableix en l'Annex 3.2. de la Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria 

General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals, i de les 
comunitats autònomes que s'acullin al Fons de finançament a comunitats autònomes, els 
diferencials màxims a aplicar sobre el cost de finançament de l'Estat per a les operacions 
d'endeutament de les EELL seran: 

 
i. Per operacions els venciments queden coberts pel Fons de Finançament a entitats locals (Fons 
d'Ordenació o Fons d'Impuls Econòmic): 20 punts bàsics o 0,20%. 
 
ii. Per operacions els venciments no queden coberts pel Fons de Finançament a entitats locals: 

a) Que compleixen les condicions d'elegibilitat al Fons d'Impuls Econòmic: 40 punts 
bàsics o 0,40%. 

b) Que no compleixin les condicions d'elegibilitat al Fons d'Impuls Econòmic: 75 punts bàsics 
o 0,75%. 

 
En el cas d'operacions d'endeutament amb una vida mitjana superior als deu anys, els 

diferencials màxims esmentats es podran incrementar en 1 punt bàsic (0,01%) per any 
addicional, fins a un màxim de 15 punts bàsics addicionals (0,15 %). 

 
 

2.  Pel que fa al compliment per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental de les condicions 
d'elegibilitat al Fons d'Impuls Econòmic; el Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de 

mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de 
caràcter econòmic, estableix en l'article 50, que podran adherir-se al compartiment de Fons de 
l’Impuls Econòmic, aquelles entitats locals, que en el moment de presentar la corresponent 
sol·licitud d'adhesió compleixin els següents requisits: 

 
a) Que hagin complert els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic. El Consell 

Comarcal del Vallès Oriental va complir amb els objectius d’estabilitat i deute públic en 
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la liquidació de l’any 2015 segons les quadrants següents, del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques:  
 

 

 
b) Que el seu període mitjà de pagament a proveïdors no superi en més de trenta dies el 

termini màxim que preveu la normativa sobre morositat durant els dos últims mesos previs a 
la sol·licitud. D’acord amb les dades del Ministeri d’Hisenda i AAPP relatives al primer i 
segon trimestre de l’any 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, compleix amb el 
present requisit;  
 

Cm. Valles Oriental

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL

DETALLE POR ENTIDADES

TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE

AÑO 2016

En días

Código de Entidad Entidad

09-08-011-RR-000 Cm. Valles Oriental

Ratio de 

Operaciones 

Pagadas *

Ratio de 

Operaciones 

Pendientes de 

Pago *

Periodo Medio de 

Pago Trimestral *

12,69 (8,27) 7,73
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Cm. Valles Oriental

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL

DETALLE POR ENTIDADES

TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

AÑO 2016

En días

Código de Entidad Entidad

09-08-011-RR-000 Cm. Valles Oriental

Ratio de 

Operaciones 

Pagadas *

Ratio de 

Operaciones 

Pendientes de 

Pago *

Periodo Medio de 

Pago Trimestral *

3,77 (11,11) (0,62)  
 

c) Que estiguin al corrent de les seves obligacions de subministrament 'informació economico-
financera. El Consell Comarcal del Vallès Oriental acompleix amb el subministrament 
d’informació al Ministeri d’Hisenda i AAPP. 

 
Pel que a aquests efectes, es tindrà en compte, l'última informació publicada a la central 
d'informació economicofinancera de les Administracions Públiques, relativa a la liquidació del 
pressupost, a l'endeutament i al període mitjà de pagament a proveïdors que consta en els 
apartats anteriors.  

 
3. L'Annex 3 apartat 6 a) i b) de la Resolució de 31 de Juliol de 2015, inclou al seu torn, una sèrie 

de limitacions pel que fa a les comissions, no podent-se regular altres més que les expressament 
permeses en aquest precepte: 

 
a) Comissió de no disponibilitat en les pòlisses de crèdit, limitada a un màxim de 0,10% anual. 
b) Comissió d'agència per a operacions sindicades, amb un màxim de 50.000 euros anuals. 

 
4. També es regulen una sèrie de limitacions pel que fa als interessos de demora, i no podrà 

superar  els mateixos, el tipus d'interès de l'operació més un recàrrec del 2% anual. 
 

5. De conformitat amb l'article 5è de la Resolució de 5 de febrer, quedaran prohibides, entre 
d’altres: 

 
a) les operacions d'endeutament no instrumentades en valors que no inclouen derivats implícits 
en els contractes, incloses les opcions d'amortització anticipada a petició del creditor financer. 
 
b) les operacions que comportin un ajornament de la càrrega financera. 
 
c) les clàusules «trigger», que són clàusules que obliguen a l'amortització anticipada del deute, 
perquè l'emissor o a l'emissió se li redueixi la seva qualitat creditícia o ràting. 
 
d) les operacions d'endeutament no instrumentades en valors derivades de la subrogació de 
deutes, sempre que aquesta subrogació suposi un increment del cost de l'operació preexistent o 
el cost es trobi per sobre del cost de l'endeutament. És a dir, es prohibeixen les subrogacions 
que suposin un major cost. A "sensu contrari", tota subrogació d'una operació d'endeutament 
haurà de ser gratuïta. 
 
e) la transformació de deutes de naturalesa no financera, en altres de naturalesa financera el 
cost es trobi per sobre del cost del endeutament. És a dir, es prohibeixen les modificacions de 
deutes que suposin un major cost. 
 
f) la modificació d'un contracte previ en què el cost resultant de l'operació superi financerament el 
cost de l'operació preexistent. És a dir, es prohibeixen les modificacions de contractes previs que 
suposin un major cost. 
 
g) les operacions no instrumentades en valors que no prevegin la possibilitat d'amortització 
anticipada a sol·licitud del deutor. 
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És a dir, la clàusula d'amortització anticipada serà obligatòria. No obstant, en cas d'operacions a 
tipus d'interès variable, si l'amortització anticipada coincideix en dates de pagament d'interessos, 
no podrà exigir cost de ruptura. 
En el cas que l'amortització anticipada es produeixi en dates diferents a les de pagament 
d'interessos, es permet la inclusió d'un cost de ruptura, sempre que aquest cost es calculi 
atenent a la pràctica de mercat. 
 
Les operacions a tipus d'interès fix, podran incloure costos de ruptura a favor d'una o de 
qualsevol de les parts, independentment de si l'amortització anticipada es realitza o no en dates 
de pagament d'interessos. 
 
h) les clàusules sòl, llevat que se li compensi la EELL en el diferencial aplicable a l'operació per 
la venda d'aquesta opció sòl a preus de mercat. El que pràcticament suposa la prohibició de les 
clàusules sòl. 
 
i) les operacions d'endeutament no instrumentades en valors a tipus d'interès variable en què 
l'Euribor de referència utilitzat no coincideixi amb el període de liquidació d'interessos. 

 
6. Les característiques de l'operació de préstecs a curt termini que es pretén formalitzar, segons el 

Plec de Clàusules administratives particulars, son les següents: 
 

• Tipus d'operació: Concertació d'operació de crèdit a curt termini 
• Finalitat: Atendre necessitats transitòries de tresoreria. 

El Consell Comarcal es troba en l'àmbit d'aplicació del Reial decret llei 17/2014, de 26 de 
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i 
altres de caràcter econòmic els venciments queden coberts pel fons de Finançament a entitats 
locals. 

• L'import de l'operació: 1.000.000,00 € 
• Termini de l'operació: 12 mesos. 
• Període de liquidació d'interessos i amortització: Trimestral, amb referència a l’Euribor 3 

mesos. 
• Tipus d'interès: Varible. Euribor a 3 mesos. 

En les operacions d'endeutament a tipus d'interès variable l'Euribor de referència haurà de 
coincidir amb el període de liquidació d'interessos, llevat que es reculli en el contracte l'ajust de 
mercat del marge entre la referència utilitzada i l'adequada al període de liquidació de 
interessos. Les operacions susceptibles de ser cobertes pel Fons de Finançament a entitats 
locals les liquidacions d'interessos coincidiran amb les dates de venciments del principal. 

• Vida mitjana de l'operació: 12 mesos 

 
7. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, a la data de realització del present informe està al 

corrent de les obligacions d'informació i subministrament d'informació economicofinancera i 
recollides en l'Ordre HAP / 2105/2012 de d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Per això, analitzat el principi de prudència financera legalment establert en la Resolució de 31 de 
juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, així com en el Reial decret 
llei 17/2014 de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats 
autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, i segons les dades calculades per 
aquesta Intervenció, s'observa, que l'entitat local compleix les condicions d'elegibilitat que es 
requereixen per formalitzar aquesta operació. 

 
8. El Cost Total Màxim (CTM) de l'operació d'endeutament a curt termini, incloent les comissions i 

altres despeses -excepte la comissió de no disponibilitat en les pòlisses de crèdit que queda 
limitada a un màxim del 0,10% anual ( Annex 3. Apartat 6 a) de la Resolució- , no podrà superar 
el cost de finançament de l'Estat ( CFE ) que consti en l'annex publicat mensualment mitjançant 
Resolució per part de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, al termini de 
l'operació, incrementat en 40 punts bàsics respecte al CFE. 

 
[A les operacions d'endeutament que compleixen les condicions d'elegibilitat al Fons d'Impuls 
Econòmic, se'ls aplica un tipus màxim de 40 punts bàsics o 0,40%. A les que no compleixin les 
condicions d'elegibilitat, se'ls aplica un tipus màxim de 75 punts bàsics o 0,75%]. 

 
9. En base als càlculs efectuats, i d'acord amb el principi de prudència financera segons l'operació 

que es pretén concertar, es determina que les condicions que ha de complir la Concertació 
d'operació de crèdit a curt termini, en resum són : 
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   A B  

   C. F. E1 Increment per  
oper/entitat 
Diferencial 

Cost Total Màxim 

Tipus de 
Referència 

A data 
20.07.2016 

Liq. Interessos Diferencial Màxim  = EUR _M + «A»+ «B» 

EUR 3M....... (-) 0,295 Trimestral (+) 0,08  (+)0,40 0,185 

 
C.F.E Diferencial màxim Euribor 3 Mesos  

 
 
Tipus màxim Euribor a 3 Mesos en data 19.07.2016= 0,295%  

 

 

 
 

(1). Per conèixer el CFE, a cada termini, es farà servir la taula de tipus fixos o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publica mensualment, mitjançant Resolució, la Secretaria 
General del Tresor i Política Financera. Segons la Taula del BOE de data  7 de juny de 2016, segons 
la  Resolució de 6 de juny de 2016 de la Direcció General del Tresor.  
 
Els mateixos romandran en vigor mentre no es publiquin nous costos. S'inclouran els diferencials 
indicats a la taula Annexa a la Resolució, que publica mensualment la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera, partint de la vida mitjana de l'operació i el tipus d'interès fix o diferencials màxims 
estipulats, depenent del tipus de referència. 
 
El compliment de la condició de cost màxim es considerarà en el moment d'obertura del procés de 
licitació en el cas de concursos públics. Pel que el cost màxim indicat en les clàusules del plec no 
patirà modificació durant el procés de licitació. 
 
En el cas de finançament a través d'una negociació bilateral el cost màxim es considerarà en el 
moment de presentació de les ofertes fermes per les entitats financeres. 
 
A la pràctica i amb l'objectiu de comprovar si l'operació compleix amb el principi de prudència 
financera, s'haurà de comparar el cost total màxim amb la TAE de l'operació, de manera que el cost 

                                                
1 Se incluirán los diferenciales indicados en la tabla Anexa a la Resolución, que publica mensualmente la 

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, partiendo de la vida media de la operación y el tipo de 
interés fijo o diferenciales máximos estipulados, dependiendo del tipo de referencia. 
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financer efectiu de l'operació, interès, despeses i comissions aplicables (excloses la comissió de no 
disponibilitat i comissió d'agència), ha de ser menor o igual que cost total màxim permès. 
 

Altres condiciones financeres 

Comissions de no 
disponibilitat 

[màxim de 0,1% anual] 

Comissions de 
agència [per a  

operacions 
sindicades]  

[màxim de 50.000 euros 
anuals] 

Interessos de demora2 
[Interès de l’operació + 2% 

anual màxim] 

     Altres comissions 

Han d'estar incloses dins el 
Cost Total Màxim de 

l'operació (CTM) 

 
(2) Els interessos de demora no podran superar el tipus d'interès de l'operació més un 
recàrrec del 2% anual, Annex 3. aparatat 7 de la Resolució de 31 de Juliol del 2015. 

 
Per la qual cosa s'informa als efectes oportuns, sense perjudici de criteri millor fonamentat en dret.” 

 
2. El 20 de juliol de 2016, el senyor Josep Barberà i Boix, ha emès l’informe en què 

s’analitza, especialment, la capacitat de l’entitat local per fer-ne front, en el temps i 
les obligacions que se’n deriven, següent: 

 
“Identificació 
 
1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: President/Ple.  
2. Caràcter: Preceptiu 
3. Títol: Concertació d’una operació de tresoreria per import de 1.000.000 EUR per dèficits 

transitoris de tresoreria durant l’any 2016-2017. 
4. Data d’entrada a l’Àrea d’Intervenció per la seva fiscalització: 20 de juliol de 2016. 
 
Antecedents 
 
1. Per memòria de la Gerència/Presidència s’ha incoat l’expedient per concertar  una 

operació per import de 1.000.000 EUR per cobrir dèficits transitoris de tresoreria durant 
l’any 2016-2017.  

 
2. Examinada la documentació que consta a l’expedient es constata l’existència de 

l’informe emès per del Tresoreria del Consell informant-se de les condicions 
econòmiques.  

 
Fonaments de dret 
 
1. La legislació aplicable per la concertació de les operacions de crèdit està recollida en el 

Capítol VII (fonamentalment en els articles 48 a 55) del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i als articles 321.1.f), 22.2.m) i 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 
16 de desembre, i pel RDL 8/2010, de 20 de maig, per el que s'adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic en incidència a les corporacions 
locals.  

 
2. Segons s’estableix a l’article 51 del RDL 2/2004, per atendre necessitats transitòries de 

tresoreria, les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a curt termini, que 
no excedeixi d'un any, sempre que en el seu conjunt no superin el 30 per cent dels 
seus ingressos liquidats per operacions corrents en l'exercici anterior, llevat que 

                                                
2 Los intereses de demora no podrán superar el tipo de interés de la operación más un recargo del 2 % 
anual, Anexo 3. Aparatado 7 de la Resolución de 31 de Julio de 2015. 
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l'operació hagi de realitzar-se en el primer semestre del any sense que s'hagi produït la 
liquidació del pressupost d'aquest exercici, en el cas es prendrà en consideració la 
liquidació de l'exercici anterior a aquest últim.  

 
3. Que el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar en data 18 de novembre 

de 2015 el Pressupost General per a l’exercici de 2016. Publicació de l’anunci definitiu 
al BOPR de Barcelona de data 28 de novembre de 2015. 

 
4. L’operació de crèdit a curt termini s’ha de contractar en forma de crèdit o préstec amb 

entitats financeres (apartats a i b de l’article 51 del Reial decret legislatiu 2/2004) llevat 
de les emissions de deute per termini no superior a un any (apartat c) de l’article 51 del 
Reial decret legislatiu 2/2004).  

 
5. Que les condicions financeres segons el Plec de Clàusules administratives particulars 

de l’operació proposada son les següent:  
 

1. Les característiques de l'operació de préstecs a curt termini que es pretén 
formalitzar, són les següents: 

 
• Tipus d'operació: Concertació d'operació de crèdit a curt termini 
• Finalitat: Atendre necessitats transitòries de tresoreria. 

El Consell Comarcal es troba en l'àmbit d'aplicació del Reial decret llei 17/2014, de 26 de 
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals 
i altres de caràcter econòmic els venciments queden coberts pel fons de Finançament a 
entitats locals. 

 
• L'import de l'operació: 1.000.000,00 € 
• Termini de l'operació: 1 any. 
• Període de liquidació d'interessos i amortització: Trimestral, amb referència a 
l’Euribor 3 mesos. 

(Per a les operacions de crèdit a curt termini, l'import de l'operació, no podrà excedir en 
conjunt amb la resta d'operacions de crèdit, del 30% dels ingressos liquidats per operacions 
corrents en l'exercici anterior (llevat que hi hagi de realitzar-se en el primer semestre de l'any 
sense que s'hagi produït la liquidació del pressupost d'aquest exercici, en aquest cas es 
prendrà en consideració la liquidació de l'exercici anterior a aquest últim). 

 
• Tipus d'interès: Varible. Euribor a 3 mesos. 

En les operacions d'endeutament a tipus d'interès variable l'Euribor de referència haurà de 
coincidir amb el període de liquidació d'interessos, llevat que es reculli en el contracte l'ajust 
de mercat del marge entre la referència utilitzada i l'adequada al període de liquidació de 
interessos. Les operacions susceptibles de ser cobertes pel Fons de Finançament a entitats 

locals les liquidacions d'interessos coincidiran amb les dates de venciments del principal. 

 
• Vida mitjana de l'operació: 12 mesos 

 
6. D’acord amb la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, cal indicar, el volum total del “Capital Viu” de les operacions de crèdit a 
llarg i curt termini formalitzades i/o avalades en data d’avui ascendeixen a l’import 
total de 4.000.000,00€ (inclosa la nova operació de tresoreria) segons el detall següent:  

 
Nova operació Data acord Venciment Import Capital Viu pendent 

Operació de Tresoreria nova Novembre 2016 Novembre 2017 1.000.000           1.000.000                   

Subtotal...………… 1.000.000           1.000.000                   

Imports formalitzats anteriorment Data acord Venciment Import

Operació de Tresoreria: Diputació de Barcelona 18/05/2016 18/05/2017 1.000.000           1.000.000                   

Operació de Tresoreria: Diputació de Barcelona 25/11/2015 25/11/2016 1.000.000           1.000.000                   

Operació de Tresoreria: La Caixa 02/12/2015 02/12/2016 1.000.000           1.000.000                   

Subtotal...………… 3.000.000           3.000.000                   

Total…………… 4.000.000           4.000.000                   

Ingressos corrents liquidats a l'any 2015 (Cap. I a V) 14.899.533                 

Límit del 15% (art. 52.2.fine TRLRHL) 2.234.930                   

Ràtio Capital Viu actual (ICL any 2015/Deute viu) 26,85%

Ingressos ordinaris corrents. Pressupost 2016 (Cap. I a V) 14.129.523                 

Límit del 10% dels recursos ordinàris (màxim 6.000.000€) DA 2a Llei 30/2007 1.412.952                   
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Import que representa el 26,85% dels ingressos corrents reconeguts de l’exercici de 
2014, consegüentment, no supera el límit del 30% previst a l’article 51 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 

  
Per la seva part, l’article 52.2.(fine) del RD 2/2004, TRLRHL, estableix que la 
concertació de les operacions de crèdit a curt termini correspon  als presidents de les 
corporacions locals quan l’import acumulat de les operacions vives d’aquesta 
naturalesa (curt termini) inclosa la nova operació, no superi el 15 per cent dels recursos 
corrents liquidats en l’exercici anterior.  
 
Una vegada superats els límits esmentats, l’aprovació correspon al plenari del Consell 
Comarcal (en el present expedient la ràtio és del 26,85%) per tant, la competència és 
del Plenari del Consell Comarcal. 

 
7. Tanmateix, d’acord amb la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre , pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, on s’estableixen les normes específiques de contractació a les entitats 
locals, indica que correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals les 
competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, de 
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius 
especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels 
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, 
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, 
sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada.  
 

Ingressos corrents liquidats a l'any 2015 (Cap. I a V) 14.899.533               

Límit del 15% (art. 52.2.fine TRLRHL) 2.234.930                 

Ràtio Capital Viu actual (ICL any 2015/Deute viu) 26,85%

Ingressos ordinaris corrents. Pressupost 2016 (Cap. I a V) 14.129.523               

Límit del 10% dels recursos ordinàris (màxim 6.000.000€) DA 2a Llei 30/2007 1.412.952                  
 

8. Donada la condició d’operació extrapressupostària de l’operació a curt termini i/o aval  
(regles 244 IC i 157 ICS) i d’acord amb l’article 52.1 del RD 2/2004, de 5 de març, i en 
relació amb la lletra L) de l’apartat primer de l’article  4r Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre , pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes del TRLCSP en quant a la 
preparació i adjudicació. La concertació amb una o altra entitat és facultat discrecional 
de l’òrgan competent, que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament 
que el respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i 
economia de mitjans.  

 
9. D’acord amb la Nota informativa sobre les darreres especificacions aplicables en 

els procediments en matèria de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 
2016 de data 21 de gener de 2016  de la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement, s’informa que, es 
poden concertar operacions de crèdit de termini no superior a 1 any, encara que no 
coincideixi amb l’any natural, per atendre necessitats transitòries de tresoreria, en els 
termes previstos a l’article 51 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
i a l’article 5 de l’Ordre ECF/138/2007 d’acord amb la Disposició addicional 73.2 de la 
Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013. 
La ràtio legal de tresoreria no pot superar el 30% dels ingressos corrents 
liquidats 

 
10. El Consell Comarcal del Vallès Oriental te capacitat financera per afrontar, en el temps, 

les obligacions que es derivin de l’operació de crèdit a curt termini durant l’exercici de 
2016-2017. 
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11. Tanmateix, el Consell Comarcal haurà de consignar en els seus pressupostos 
respectius de l’any 2016-2017 el crèdit adequat i necessari per fer front a les despeses 
originades de conformitat amb el que disposa l’article 174 del RDL 2/2004 de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
 
CONCLUSIÓ 
  
ES FISCALITZA, DE CONFORMITAT, la proposta de licitació per la concertació d’una 
operació de tresoreria per import de 1.000.000,00 EUR, pel finançament de dèficits 
transitoris de tresoreria en els terminis i condicions exposats en l’oferta i, en relació al 
present informe a l’empara de la normativa reguladora, abans esmentada.  
 
Per la qual cosa s'informa als efectes oportuns, sense perjudici de criteri millor fonamentat 
en dret.” 

 
3. El 29 de juliol de 2016, la senyora Carme Torrabadella i Vilaseca, ha emès 

l’informe següent: 
 

“El 5 de novembre de 2015 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona per a la regulació dels crèdits 
atorgats en el marc del pla “Operacions de Tresoreria per a Consells Comarcals 2015” per 
1.000.000 d’Euros amb venciments semestrals. 
 
El 2 de desembre de 2015 es va signar un contracte de compte de crèdit amb Caixabank, 
SA en forma de pòlissa  per 1.000.000 d’Euros amb venciment el dia 2 de desembre de 
2016. 
 
Segons el Pla de Disposició de Fons trimestral aprovat el mes de juliol, queda reflectit que 
entraríem en dèficit i en els mesos següents, per fer front a la liquidació de l’Operació de 
Tresoreria de la Diputació de Barcelona per un import de 500.000€ el mes de novembre i 
la de Caixabank, SA el mes de desembre per un import de 1.000.000€, seguin la prelació 
de pagaments que marca la Llei. 
 
La modificació de l’article 135.3 de la Constitució Espanyola estableix que els crèdits per 
satisfer els interessos i el capital del deute públic de les Administracions s’entendran 
sempre inclosos en l’estat de despeses dels seus pressupostos i el seu pagament gaudirà 
de prioritat absoluta. 
 
L’article 187 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals contempla, amb caràcter 
obligatori, el Pla de Disposició de Fons, indicant que l’expedició de les ordres de pagament 
s’acomodaran el Pla de Disposició de Fons que s’estableixi pel President que, en tot cas, 
haurà de recollir la prioritat de les despeses de personal i de les obligacions contretes en 
exercicis anteriors. Segons l’article 60 de les bases d’execució del pressupost del Consell 
Comarcal de l’exercici 2015 l’aprovació correspon al Gerent. 
 
Aquest tipus d’actuació respon a la constatació de les dificultats que el Consell Comarcal 
té per a desenvolupar les nostres competències a causa del retard en que es fan efectives 
les transferències d’altres administracions públiques. 
 
La Generalitat de Catalunya té pendent de transferir al Consell Comarcal les quanties dels 
diferents Convenis, dels quals no tenim cap data de previsió de pagament a data d’avui. 
 
El Consell Comarcal té interés en iniciar un expedient per concertar una operació de 
tresoreria a curt termini a partir de les condicions següents: 
 
Import: 1.000.000€ 
Termini: 12 mesos  
Tipus d’interès: variable en base a l’euríbor trimestral  
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Comissió d’obertura: exempt 
Comissió de no disponibilitat: exempt 
Altres comissions: exempt 
 
CONCLUSIÓ 
 
Convidar a les diferents entitats financeres per cumplir la concurrència pública. 
 
Les entitats financeres podran presentar oferta per la totalitat de l’operació 1.000.000,00€ i 
per quantitats parcials no inferiors a 500.000,00€. 
 
El tipus d'interessos ofertats, no podran superar les condicions de prudència financera 
vigents en el moment de la signatura del contracte, d’acord amb la Resolució de 31 de 
juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es 
defineixen els principis de prudència financera aplicables, entre d’altres a les Entitats 
Locals, conforme a l’article 48 bis del TRLRHL, modificat pel RD 17/2014, de 26 de 
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les Comunitats Autònomes i Entitats 
Locals. 
 
Establir que el termini màxim per presentar ofertes és el dia 24 d’octubre de 2016 al 
registre d’entrada del Consell Comarcal en sobre tancat i aquestes han d’annexar el model 
de contracte. Les entitats financeres que no adjuntin el model de contracte quedaran 
automàticament excloses.” 

 
4. El 14 de setembre de 2016 la Comissió Informativa ha aprovat informar 

favorablement i ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels 
presents. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La legislació aplicable per la concertació de les operacions de crèdit està recollida 

en el Capítol VII (fonamentalment en els articles 48 a 55) del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, i als articles 321.1.f), 22.2.m) i 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local en la seva nova redacció donada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i pel RDL 8/2010, de 20 de maig, per el 
que s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic en 
incidència a les corporacions locals.  
 

2. Segons s’estableix a l’article 51 del RDL 2/2004, per atendre necessitats 
transitòries de tresoreria, les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a 
curt termini, que no excedeixi d'un any, sempre que en el seu conjunt no superin el 
30 per cent dels seus ingressos liquidats per operacions corrents en l'exercici 
anterior, llevat que l'operació hagi de realitzar-se en el primer semestre del any 
sense que s'hagi produït la liquidació del pressupost d'aquest exercici, en el cas es 
prendrà en consideració la liquidació de l'exercici anterior a aquest últim.  

 
3. El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar en data 18 de novembre 

de 2015 el Pressupost General per a l’exercici de 2016. Publicació de l’anunci 
definitiu al BOPB de Barcelona de 28 de desembre de 2015. 

 
4. L’operació de crèdit a curt termini s’ha de contractar en forma de crèdit o préstec 

amb entitats financeres (apartats a i b de l’article 51 del Reial decret legislatiu 
2/2004) llevat de les emissions de deute per termini no superior a un any (apartat c 
de l’article 51 del Reial decret legislatiu 2/2004).  



24 

 
5. La Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretària General del Tresor i Política 

Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals. 
 

6. El Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat 
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter 
econòmic, crea el Fons de Finançament a comunitats autònomes i el Fons de 
Finançament a entitats locals. 
 

7. L'article 17 de l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 
8. La Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, on 
s’estableixen les normes específiques de contractació a les entitats locals, indica 
que correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències 
com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, de subministrament, 
de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i 
els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, 
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre 
anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el 
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, 
ni la quantia assenyalada. 
 
Ingressos ordinaris corrents. Pressupost 2015 (Cap. I a IV) 14.140.622,66 € 
Límit 10% dels recursos ordinaris (màxim 6.000.000 €) DA 2a Llei 30/2007 1.414.062,26 

 
9. Donada la condició d’operació extrapressupostària de l’operació a curt termini i/o 

aval  (regles 244 IC i 157 ICS) i d’acord amb l’article 52.1 del RD 2/2004, de 5 de 
març, i en relació amb la lletra L) de l’apartat primer de l’article 4r Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes del 
TRLCSP en quant a la preparació i adjudicació. La concertació amb una o altra 
entitat és facultat discrecional de l’òrgan competent, que podrà fer-ho directament, 
sense cap més condicionament que el respecte als principis generals d’igualtat, no 
discriminació i bona administració i economia de mitjans.  

 
10. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té capacitat per afrontar, en el temps, les 

obligacions que es derivin de l’operació de crèdit a curt termini durant l’exercici de 
2016. 

 
Tanmateix, el Consell Comarcal haurà de consignar en els seus pressupostos 
respectius de l’any 2017 el crèdit adequat i necessari per fer front a les despeses 
originades de conformitat amb el que disposa l’article 174 del RDL 2/2004 de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
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1. Aprovar l’expedient de contractació d’una operació de tresoreria a curt termini, amb 
vigència d’un any des de la data de la signatura del contracte, amb les condicions 
financeres següents: 
 
- Crèdit màxim autoritzat  ..................................................................................  1.000.000 € 
- Termini  .............................................................................................  no superior a un any 
- Tipus d’interès i marge  ..........................................  variable en base a l’euríbor trimestral 
- Comissió de formalització  ......................................................................................  exempt 
- Comissió de no disponibilitat  .................................................................................  exempt 
- Comissió d’amortització anticipada  .......................................................................  exempt 
- Sense cap altra tipus de comissió ni despesa 

 
Les dates límit per la presentació de les ofertes és el 26 d’octubre de 2016, en el 
qual s’haurà d’adjuntar el model de contracte. 

 
2. Convidar a participar en l’esmentada contractació a les entitats financeres amb 

domicili a Granollers.” 
 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 

 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
  
5. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la creació 

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

 
El president 
 
Com sabeu, aquest punt ha estat bastant debatut, de fet es va retirar de l’anterior Ple, 
el grup dels socialistes van presentar unes esmenes, vam fer una Junta de portaveus 
on es van poder discutir aquestes esmenes, consensuar-les, i crec que ha sortit de tot 
plegat, del document inicial, entre sindicats, patronal i Consell Comarcal i les 
aportacions de la resta de grups, un document consensuat, que ens permetrà poder 
avançar en la concertació social a través d’aquesta taula que hem de formar entre les 
administracions públiques, les patronals i els sindicats de la comarca, per tal de posar 
totes les eines per capgirar la situació d’atur que pateix la nostra comarca i intentar 
millorar el desenvolupament econòmic de la comarca. Per tant, agrair la participació de 
tothom, suposo que tots els vots seran favorables, i si hi ha alguna intervenció abans 
de passar a votació. 
 
La senyora Marialluisa Ferré i Garcia  
 
Sí, pel que fa al punt sisè, apartat a, que aquest matí hem fet notar que no s’havia 
recollit, ens han dit que estaria penjat amb el nou text, i jo ara he entrat i em sembla 
que no hi és encara penjat. 
  
Es comprova que el text és el correcte.  
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La senyora Marialluisa Ferré i Garcia  
 
En tot cas estigui penjat o no, assegurar-nos que la modificació hi consta a l’expedient. 
 
El president 
 
Sí, em consta que s’ha corregit per part de secretaria això que faltava en el punt sisè. 
 
La senyora Marialluisa Ferré i Garcia  
 
Li podem donar lectura, si us plau, president, per veure com queda. 
 
El secretari accidental 
 
“Sisè. Comissió Executiva. 
 

1. Els membres de la Comissió Executiva són els següents:  
 
a) Vuit representants de l’administració pública nomenats pel Consell Comarcal 

del Vallès Oriental, que garanteixi la representació del tots els grups 
comarcals constituïts.” 

 
 
Llegida la part dispositiva del dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis, de 
14 de setembre de 2016, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS  
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental creu necessari donar un nou impuls a la 

concertació social a nivell comarcal, fruit del més ampli consens polític, patronal i 
sindical.  
 
En aquest sentit, es proposa subscriure el conveni per la creació de la Taula pel 
Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental 
Avança”, el qual té com a objecte treballar de forma conjunta i consensuada per 
detectar les necessitats, coordinar, planificar i pactar les corresponents polítiques 
que assoleixin una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i que millorin 
la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental. 
 
El document original per a la creació de la Taula pel Desenvolupament Econòmic i 
l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança el van proposar CCOO 
Vallès Oriental, Maresme i Osona, PIMEC Vallès Oriental, la Unió Empresarial 
Intersectorial – Cercle d’Empresaris i la UGT Vallès Oriental. 
 
Els Serveis Jurídics dels Consell Comarcal van formular esmenes al text inicial que 
van ser traslladades a les organitzacions que l’havien proposat. 
 
El text del conveni que se sotmet a aprovació s’ha consensuat en la Junta de 
Portaveus de 5 de setembre de 2016 i inclou, fruit d’aquest consens, la previsió 
que els vuit representants de l’administració a la Comissió Executiva de la Taula 
siguin nomenats pel Ple del Consell Comarcal, fet que permetria complir amb allò 
convingut a la Junta de Portaveus en relació amb la representació dels grups 
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comarcals, és a dir, un representant per grup més un del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental.  
 
Les línies estratègiques de treball que s’estableixen en aquest conveni són les 
següents:  

 
LÍNIA 1: Pacte industrial comarcal. Que treballi en la reindustrialització comarcal, el 
sòl industrial i els serveis necessaris, la situació del sòl, la captació de nova 
indústria. La internacionalització de la industria comarcal. 

 
LÍNIA 2: La formació a la comarca. Que estableixi el mapa de la formació, detecti 
mancances i trobi les solucions adients a la millora de la formació comarcal. 
 
LÍNIA 3: Les infraestructures comarcals. Que treballi per l’adequació de les 
infraestructures en matèria de comunicacions. Que estableixi el mapa de 
infraestructures comercials, culturals i esportives per detectar mancances i 
oportunitats i segueixi d’aprop els plans ja encetats així com impulsi de nous. No 
podem oblidar però la planificació del que podríem denominar les infraestructures 
socials (equipaments bàsics) escoles, hospitals, centres cívics, casals d’avis, 
centres esportius i que tenen que formar part de la planificació general. 
 
LÍNIA 4: Taula per l’ocupació. Que transversalment amb la resta de línies cerqui els 
incentius necessaris per millorar la qualitat i la quantitat de la ocupació de la 
comarca. Així com ajudi a les persones que cerquen feina a la seva millor opció, el 
reciclatge, l’autoocupació, l’emprenedoria. Que cerqui el foment de la contractació 
pública i privada. 
 
LÍNIA 5: La diversificació econòmica. Que estudiï els potencials i la situació 
turística, hotelera i comercial de la comarca. Que estudiï els potencials i la situació 
del primer sector. Que estudiï els potencials i la situació del tercer sector. Que 
realitzi propostes en aquestes sector productius i realitzi plans específics sectorials. 

 
2. El 14 de setembre 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 8.1 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i 

del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, disposa que les estratègies, els plans i 
els altres instruments de planificació territorial són el resultat de la concertació 
territorial entre els agents d’un territori concret.  
 

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: 
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1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la creació de la Taula de 

desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental 
Avança, 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.  
 
3D’una altra part, el senyor/la senyora ________________, en representació de CCOO Vallès 
Oriental, Maresme i Osona. 
 
4D’una altra part, el senyor/la senyora _______________________, en representació de PIMEC 
Vallès Oriental. 
 
5D’una altra part, el senyor/la senyora ________________, en representació de la Unió Empresarial 
Intersectorial – Cercle d’Empresaris. 
 
6D’una altra part, el senyor/la senyora ________________, en representació de la UGT Vallès 
Oriental 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

1. La situació de crisi econòmica que viu el nostre país ha afectat d’una forma molt dura als 
ciutadans del Vallès Oriental i ha tocat de ple el sistema productiu de la nostra comarca, amb 
la conseqüent pèrdua de llocs de treball i lideratge econòmic.  
 

2. El Vallès Oriental és ben situat per afrontar els reptes de futur que té la nostra societat; som 
ben situats, som la quarta comarca en producció industrial i ens hem de posicionar a 
Catalunya com el que som, una comarca capdavantera i que vol seguir essent una comarca 
industrial i de serveis d’alt valor afegit. 
 

3. Tenint en compte que es vol donar l’impuls necessari per a objectivar l’aprofitament de les 
infraestructures que ja tenim, com ara les esportives, hoteleres, culturals o de comunicacions 
i les que necessitem per a créixer, i que es vol establir la planificació de la Formació 
Professional, Formació per l’Ocupació i d’altres, que necessita la nostra comarca per a donar 
un major impuls al sistema productiu. 

 
4. Tenint en compte que es volen impulsar les polítiques d’ocupació i les socials per posar-les 

al servei de l’impuls econòmic que necessita el nostre país, i sobretot de la nostra gent, per 
tornar a crear ocupació de qualitat.  

 
I finalment, tenint en compte que creiem que ha arribat el moment de donar un nou impuls a la 
concertació social a nivell comarcal, fruit del més ampli consens polític, patronal i sindical, d’acord 
amb les manifestacions exposades, les parts expressen la voluntat d’establir aquest conveni per a la 
creació de la  “Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El 
Vallès Oriental Avança”, amb els següents: 
 

PACTES 
 
Primer. Objectius generals. 
 

                                                
3 Incloure el nom i cognoms de la persona que ostenti la representació en el moment de la 
signatura del conveni.  
4 Incloure el nom i cognoms de la persona que ostenti la representació en el moment de la 
signatura del conveni. 
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. 
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Treballar de forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, coordinar, planificar i pactar 
les corresponents polítiques que assoleixin una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i 
que millorin la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental. 
 
Segon. Objectius específics. 
 

- Reindustrialitzar la comarca, assegurant que no es perd indústria ni és substituïda per altres 
activitats econòmiques, amb un valor afegit més baix. 

- Diversificar l‘economia comarcal. 
- Adequar el mapa de la formació tenint en compte les necessitats del teixit productiu actual i 

de futur. 
- Dotar de les infraestructures necessàries que ens donin avantatges competitius. 
- Impulsar polítiques de sòl industrial i xarxes de telecomunicacions a les zones industrials, 

treballant per la reducció de la despesa energètica. 
- Cercar sinèrgies amb altres territoris per fomentar projectes de dinamització econòmica, que 

impulsin la reducció de les taxes d’atur. 
- Captar inversió pública i privada. 
- Optar per un mercat de treball estable i de qualitat. 

 
Tercer. Línies estratègiques. 
 
La “Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental 
Avança”, estableix les següents línies estratègiques com a àmbit de desplegament de les seves 
actuacions, sense menystenir la incorporació de noves línies, o la finalització d’alguna d’aquestes. 
 
LÍNIA 1: Pacte industrial comarcal. Que treballi en la reindustrialització comarcal, el sòl industrial i 
els serveis necessaris, la situació del sòl, la captació de nova indústria. La internacionalització de la 
indústria comarcal. 
 
LÍNIA 2: La formació a la comarca. Que estableixi el mapa de la formació, detecti mancances i 
trobi les solucions adients a la millora de la formació comarcal. 
 
LÍNIA 3: Les infraestructures comarcals. Que treballi per l’adequació de les infraestructures en 
matèria de comunicacions. Que estableixi el mapa de infraestructures comercials, culturals i 
esportives per detectar mancances i oportunitats i segueixi amb detall els plans ja encetats així com 
n’impulsi de nous. No podem oblidar però la planificació del que podríem denominar les 
infraestructures socials (equipaments bàsics) escoles, hospitals, centres cívics, casals d’avis, 
centres esportius i que han de formar part de la planificació general. 
 
LÍNIA 4: Millora de l’ocupació. Que transversalment amb la resta de línies cerqui els incentius 
necessaris per millorar la qualitat i la quantitat de l’ocupació de la comarca. Així com ajudi a les 
persones que cerquen feina a la seva millor opció, el reciclatge, l’autoocupació, l’emprenedoria. Que 
cerqui el foment de la contractació pública i privada. 
 
LÍNIA 5: La diversificació econòmica. Que estudiï els potencials i la situació turística, hotelera i 
comercial de la comarca. Que estudiï els potencials i la situació del primer sector. Que estudiï els 
potencials i la situació del tercer sector. Que realitzi propostes en aquests sectors productius i realitzi 
plans específics sectorials. 
 
Quart. Estructura de la “Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental 
– El Vallès Oriental Avança” 
 

L’organització de direcció, decisió i gestió d’aquesta Taula es configura mitjançant els òrgans 
següents: 
 

1- Plenari. 
2- Comissió Executiva. 
3- Presidència i Vicepresidències. 
4- Comissió Tècnica. 
5- Grups de treball. 
6- Altres formes de participació. 

 
Cinquè. Plenari. 
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1. El Plenari és el màxim òrgan de la Taula i és constituït per un representant de cadascuna les 

entitats fundacionals de la Taula, pels membres de la Comissió Executiva, per un 
representant de cadascuna de les administracions públiques, entitats, empreses o particulars 
que s’hi adhereixin, per un representant del Servei d’Ocupació de Catalunya i per un 
representant de la Generalitat de Catalunya.  
 

2. Les funcions del Plenari són les següents:  
 
a) Assumir les funcions màximes de decisió i participació. 
b) Supervisar l’activitat de la resta d’òrgans de la Taula. 
c) Aprovar o refusar l’adhesió de nous membres a la Taula. 
d) Les altres que li siguin establertes en aquest conveni. 

 
3. El Plenari es reuneix almenys una vegada a l’any de forma ordinària, i tants cops com sigui 

convocat per la Comissió Executiva amb caràcter extraordinari. 
 

4. A efectes d’adopció d’acords, els membres del Plenari s’agrupen en administracions 
públiques, organitzacions empresarials més representatives a la comarca i organitzacions 
sindicals més representatives a la comarca. A cada membre del Plenari li correspon un vot, a 
excepció de les noves adhesions que es regeixen per allò previst a l’acord desè d’aquest 
conveni.   

 
5. El quòrum necessari per a la constitució del Plenari és com a mínim la meitat dels seus 

membres amb dret a vot i es requereix la presència de representants dels tres sectors 
presents al plenari. 

 
6. Els acords del plenari s’adopten per consens, o almenys amb el vot a favor de dues  terceres 

parts  del Plenari, sempre que alhora i com a mínim hi hagi votat a favor una administració 
pública, una organització empresarial i una organització sindical, ambdues últimes amb la 
condició de més representatives a la comarca.  
 

7. A cada reunió del Plenari s’aixecarà acta en la que hi constarà els continguts de la reunió i 
els acords presos. 

 
Sisè. Comissió Executiva. 
 

2. Els membres de la Comissió Executiva són els següents:  
 
b) Vuit representants de l’administració pública nomenats pel Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, que garanteixi la representació del tots els grups comarcals constituïts. 
 

c) Quatre representants de les organitzacions empresarials més representatives a la 
comarca, a les quals correspon a cadascuna nomenar-ne dos. 
 

d) Quatre representants de les organitzacions sindicals més representatives a la comarca, 
a les quals correspon a cadascuna nomenar-ne dos. 

 
A cada representant de la Comissió Executiva li correspon un vot.  

 
3. Les funcions de la Comissió Executiva són les següents:  

 
a) Exercir la direcció política ordinària de la Taula. 
b) Proposar, impulsar, coordinar, dirigir i avaluar els plans d’actuació anuals. 
c) Dirigir políticament la Taula entre sessions del Plenari. 
d) Aprovar els objectius i els plans d’actuació anuals. 
e) Proposar al Plenari l’acceptació de nous membres i entitats. 
f) Nomenar i cessar els membres de la Comissió tècnica. 
g) Ratificar les propostes de la Comissió tècnica. 
h) Les altres que li siguin establertes en aquest conveni. 

 
4. La Comissió Executiva es reuneix almenys un cop al trimestre, i tantes vegades com sigui 

necessari. 
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5. El quòrum necessari per a la constitució de la Comissió Executiva és com a mínim el de la 

meitat dels seus membres amb presència de representants dels tres sectors.  
 

6. Els acords de la Comissió Executiva s’adopten per consens, o almenys amb el vot a favor de 
dues terceres parts de la Comissió Executiva, sempre que alhora i com a mínim hi hagi votat 
a favor una administració pública, una organització empresarial i una organització sindical, 
ambdues últimes amb la condició de més representatives a la comarca. 
 

7. A cada reunió de la Comissió Executiva s’aixecarà acta en la que es reflectiran els continguts 
de la reunió i els acords presos. 

 
Setè. La Presidència i les Vicepresidències 
 

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental nomena el president o la presidenta de la Taula pel 
Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança 
entre els membres de la Comissió Executiva que siguin representants de l’administració 
pública. 
 

2. La durada del mandat de la Presidència és de quatre anys.  
 

3. La Presidència  ostentarà la màxima representació de la Taula i li corresponen les funcions 
següents:  
 
a) Iniciar, presidir i finalitzar les reunions de la Comissió Executiva i del Plenari. 
b) Convocar la Comissió Executiva i del Plenari. 
c) Les altres que li siguin establertes en aquest conveni.  

 
4. La Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental 

Avança té dues vicepresidències: la vicepresidència primera i la vicepresidència segona.  
 

5. La durada del mandat de les vicepresidències és d’un any.  
 

6. La vicepresidència primera té caràcter rotatori i li correspon, alternativament i per ordre 
alfabètic de les organitzacions, a un representant de les organitzacions sindicals més 
representatives a la comarca i a un representant de les organitzacions empresarials més 
representatives a la comarca.  

 
7. La vicepresidència segona té caràcter rotatori i li correspon a un representant de les 

administracions públiques.  
 

8. La vicepresidència primera assumeix les funcions de la Presidència en cas de malaltia o 
absència d’aquesta. En cas de malaltia o absència de la Presidència i la Vicepresidència 
primera, la vicepresidència segona n’assumirà les funcions.  

 
Vuitè. Comissió tècnica. 
 

1. La Comissió tècnica és l’òrgan encarregat de desenvolupar els acords i les accions aprovats 
per la Comissió Executiva.  

 
2. La Comissió tècnica la formen representants tècnics dels tres sectors nomenats per la 

Comissió Executiva, d’acord amb la proporció següent: la meitat dels seus membres són 
representants tècnics de les administracions públiques, una quarta part dels seus membres 
són representants tècnics de les organitzacions empresarials més representatives de la 
comarca i l’altra quarta part són representants tècnics de les organitzacions sindicals més 
representatives a la comarca. 
 
A cada representant de la Comissió tècnica li correspon un vot. 

 
3. Les funcions de la Comissió tècnica són les següents:  

 
a) Assistir als membres de la Comissió Executiva. 
b) Elaborar la proposta del pla d’actuació anual. 
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c) Assistir als membres dels grups de treball. 
d) Establir i elaborar indicadors per fer el seguiment de les actuacions i dels objectius, les 

línies estratègiques i les accions concretes fruit dels acords de la Taula. 
e) Elevar les propostes tècniques a la Comissió Executiva. 

 
La Comissió tècnica es reuneix almenys una vegada al trimestre de forma ordinària i tantes 
vegades com sigui necessari de forma extraordinària.  
 

4. El quòrum necessari és com a mínim el de la meitat dels membres de la Comissió tècnica 
amb presència de representants dels tres sectors.  
 

5. Els acords de la Comissió tècnica s’adopten per consens, o almenys amb el vot a favor de 
dues terceres parts de la Comissió tècnica sempre que alhora i com a mínim hi hagi votat a 
favor una administració pública, una organització empresarial i una organització sindical, 
ambdues últimes amb la condició de més representatives a la comarca. 
 

6. A cada reunió de la Comissió tècnica s’aixeca acta amb identificació dels continguts de la 
reunió i dels acords presos. 

 
Novè. Grups de Treball 
 
La Comissió Executiva pot constituir tants grups de treball com estimi oportú, amb la composició 
adaptada i acordada en cada cas, per al desenvolupament de projectes, estudis, seguiments 
actuacions o d’altres. 
 
Desè. Noves adhesions 
 

1. Les entitats, empreses o particulars que per raó de la seva activitat tinguin una vinculació 
real per amb les línies de treball de la “Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’ Ocupació 
del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança” poden sol·licitar l’adhesió a la Taula. Un cop 
rebuda la sol·licitud d’admissió, el Plenari aprova o refusa la seva admissió a proposta de la 
Comissió executiva.  
 

2. Les entitats, empreses o particulars que hagin estat admeses podran assistir al Plenari amb 
veu però sense vot. 

 
3. Les administracions públiques que s’adhereixen a la “Taula pel Desenvolupament Econòmic 

i l’ Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança” esdevindran membres del 
Plenari i els correspondrà en aquest òrgan un vot a cadascuna  d’elles. 

 
Onzè. Vigència de l’Acord de la “Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’ Ocupació del 
Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança”. 
 
La vigència d’aquest conveni  és de quatre anys comptadors a partir del dia de la seva signatura, 
sens perjudici de la facultat de qualsevol dels membres de deixar de formar-ne part amb un preavís 
de tres mesos.   
 
I com a prova de conformitat les parts signem aquest conveni.”  

 

 
2. Notificar aquest acord als interessats.” 
 
 
El president 
 
Molt bé, alguna paraula més? Doncs passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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ÀREES D’ENSENYAMENT I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
  
6. Dictamen de remoció de la condició per a la resolució de convocatòria dels 

ajuts de menjador per al curs escolar 2016/2017. 
 

Llegida la part dispositiva del dictamen de les àrees d’Ensenyament i de Polítiques 
Socials i d’Igualtat, de 14 de setembre de 2016, que és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 d’abril de 2016, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, juntament 

amb l’aprovació de les Bases i l’aprovació de la convocatòria dels ajuts de 
menjador per aquest curs, acordà també condicionar la resolució de la 
convocatòria a la signatura del conveni de finançament per al curs escolar 2016-
2017 amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i amb 
subjecció a les seves previsions, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu 
finançament d’acord amb les previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional 
primera de les Bases reguladores dels ajuts de menjador.  
 
Així mateix, s’acorda que la despesa màxima de la convocatòria s’autoritzaria 
expressament un cop es formalitzés el conveni de finançament del curs escolar 
2016/2017 amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
 
No obstant això, el 24  de maig de 2016 es formalitzà un nou conveni entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya relatiu a la  delegació de competències quant a la gestió 
del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador que deixà sense 
efecte el conveni amb el mateix objecte signat l’11 de juny de 2014 entre ambdues 
institucions.  
 
La clàusula 13a de l’anterior conveni d’11 de juny de 2014 preveia que per a cada 
curs escolar es signarien els convenis de finançament entre el Consell Comarcal i 
el Departament d’Ensenyament on s’establiria la dotació econòmica aportada pel 
Departament.  
 
En aquest sentit, cal entendre que la condició per a la resolució de la convocatòria 
relativa a la signatura del conveni de finançament per al curs escolar 2016-2017, 
s’ha d’entendre feta, d’acord amb la clàusula 6a del conveni actual, a l’aprovació 
de la resolució d’aquest Departament t que aprovi la dotació econòmica del servei.  
 

2. El 7 de setembre de 2016, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, amb la voluntat d’agilitzar la tramitació dels ajuts i no pertorbar el servei 
de menjador, resolgué la convocatòria amb caràcter provisional alhora que 
condicionà aquesta resolució a l’acord de Ple per raó del qual es remogui la 
condició establerta per a la resolució de la convocatòria i un cop s’aprovi la 
resolució del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que 
estableixi la dotació econòmica pels ajuts de menjador, amb subjecció a les seves 
previsions, i al finançament definitiu de l’import dels ajuts. 
 
En aquest sentit, el text dels acords fou el següent:  
 
“ 
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1. Atorgar amb caràcter provisional els ajuts de menjador per al curs escolar 
2016/2017 als alumnes que consten en l’annex núm. 1 de l’informe de la relació 
de fets, d’acord amb el que s’hi especifica. 
 

2. Denegar l’ajut de menjador per al curs escolar 2016/2017 als alumnes que 
consten en l’annex núm. 2 de l’informe de la relació de fets, d’acord amb el que 
s’hi especifica. 

 
3. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació d’una despesa màxima dos milions 

cent-setanta mil cent noranta-set euros amb vint-i-nou cèntims (2.170.197,29 €) 
amb càrrec a la partida 324.34.06.480.01 del pressupost general d’ingressos i 
despeses de l’exercici 2016, i aquella partida que correspongui per a l’exercici 
2017.  
 

4. Condicionar els acords primer i tercer precedents a la resolució del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que estableixi la 
dotació econòmica pels ajuts de menjador, amb subjecció a les seves 
previsions, i al finançament definitiu de l’import dels ajuts. 
 

5. Condicionar els acords primer, segon, tercer i quart precedents a l’acord del Ple 
del Consell Comarcal per raó del qual s’aprovi la remoció de la condició per a la 
resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador aprovada en sessió 
plenària de  20 d’abril de 2016, següent:  
 
“Condicionar la resolució de la convocatòria a la signatura del conveni de 
finançament  per al curs escolar 2016-2017 amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i amb subjecció a les seves 
previsions, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu finançament d’acord 
amb les previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional primera de les 
Bases reguladores dels ajuts de menjador.”  
 

6. Publicar en el taulell d’anuncis la llista dels ajuts atorgats i denegats i 
comunicar la resolució als ajuntaments interessats i al Servei d’Acolliment per a 
dones en situació de violència masclista de la comarca del Vallès, amb el detall 
de les persones beneficiàries del seu municipi i amb indicació del caràcter 
provisional de l’atorgament i de les condicions a les quals hi estan subjectes.” 

 
3. Dit això, d’acord amb la motivació raonada en la Comissió de Govern de 7 de 

setembre de 2016 i amb la voluntat de no pertorbar el servei de menjador, cal 
remoure la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador 
aprovada en sessió plenària de 20 d’abril de 2016, següent:  

 
“Condicionar la resolució de la convocatòria a la signatura del conveni de 
finançament  per al curs escolar 2016-2017 amb el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i amb subjecció a les seves previsions, o bé a la 
disponibilitat pressupostària i al seu finançament d’acord amb les previsions de 
l’article 8.4 i la Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels ajuts de 
menjador.”  
 

4. El 14 de setembre 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. El conveni de 24 de maig de 2016 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la  delegació 
de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei 
escolar de menjador.  
 
Mitjançant aquest conveni  el Consell Comarcal assumeix la competència delegada 
de la gestió dels ajuts de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats 
pressupostàries del Departament d’Ensenyament per a cada curs escolar, per a 
l’alumnat que ho sol·liciti i no li correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixen 
totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador. 
 
La clàusula 6a d’aquest conveni estableix que els serveis que el Consell Comarcal 
presti en virtut de les competències delegades es finançaran mitjançant la dotació 
econòmica assignada pel Departament d’Ensenyament. També es podran finançar 
mitjançant altres aportacions d’organismes o entitats i mitjançant els ingressos 
provinents de la prestació dels serveis. La dotació econòmica per a cada curs, 
s’assignarà mitjançant resolucions per part del Departament d’Ensenyament que 
autoritzaran el cost total del cadascun dels serveis prestats pel Consell Comarcal, i 
l’import corresponent al finançament de les despeses de gestió, la signatura de les 
quals es delega en la persona titular de la Direcció General competent en aquesta 
matèria.  
 

2. La Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels ajuts de menjador 
disposa que sens perjudici del que estableix el segon paràgraf de l’article 8.4 
d’aquestes bases, el Consell Comarcal pot resoldre la convocatòria i atorgar ajuts 
de menjador sense la signatura del conveni de finançament per al curs escolar 
2016-2017 amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària.  

 
Els atorgaments que es realitzin sense la firma d’aquest conveni, podran ser per 
l'import total, però condicionats al finançament definitiu, de manera que en cas que 
calgui reduir-los o revocar-los, només es poden considerar imports ferms aquells 
que tinguin finançament directe del Consell Comarcal, especificant-se així en la 
resolució. Podran concedir-se imports que en la seva totalitat siguin provisionals a 
l'espera del finançament definitiu, en aquest cas caldrà efectuar la devolució 
corresponent. 
 

3. L’acord del Ple del Consell Comarcal de 20 d’abril de 2016, següent:  
 
“Condicionar la resolució de la convocatòria a la signatura del conveni de 
finançament  per al curs escolar 2016-2017 amb el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i amb subjecció a les seves previsions, o bé a la 
disponibilitat pressupostària i al seu finançament d’acord amb les previsions de 
l’article 8.4 i la Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels ajuts de 
menjador.”  

 
 
Per això, 
 
PROPOSEM al Ple que acordi: 
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Únic.- Remoure la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador 
per al curs 2016-2017 aprovada en sessió plenària de 20 d’abril de 2016, següent:  

 
“Condicionar la resolució de la convocatòria a la signatura del conveni de 
finançament  per al curs escolar 2016-2017 amb el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i amb subjecció a les seves previsions, o bé a la 
disponibilitat pressupostària i al seu finançament d’acord amb les previsions de 
l’article 8.4 i la Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels ajuts de 
menjador.”  
 

El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 

 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència 125/2016, de 6 de juliol a 162/2016, 

de 7 de setembre.  
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Presidència del 125/2016, de 6 de juliol, al 162/2016, de 7 de setembre. 
 
 

2. Donar compte dels decrets de Gerència 727/2016, de 29 de juny a 1148/2016, 
de 5 d’agost.  

 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Gerència del 727/2016, de 29 de juny, al 1148/2016, de 5 d’agost. 

 
 
INTERVENCIÓ 

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

preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials. (2n trimestre 2016).  

  
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe trimestral 
sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. (2n trimestre 2016), que és el 
següent: 
 
 

1.- Introducció i marc legal. 
 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), 
determina en el seu article quart l'obligatorietat de les Corporacions locals d'elaboració i 
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remissió al Ministeri d'Economia i Hisenda d'un informe trimestral sobre el compliment dels 
terminis previstos per al pagament de les obligacions de cada entitat local. 
 
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2012 estableix l’obligació pels tresorers o , en el seu defecte 
els Interventors de les Corporacions locals d’elaborar trimestralment un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos en la Llei del pagament de les obligacions de l’Entitat local, 
que ha d’incloure necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les 
que s’estigui incomplint el termini. 
 
També preveia altres obligacions complementàries incloses a l’article 5 de la citada llei; la 
primera de les quals era la creació d'un registre de factures en les organitzacions locals, que 
estava sota la supervisió de la Intervenció comarcal; la segona de comunicació als 
departaments per part d'Intervenció de les factures o documents corresponents no tramitats en 
un termini d'un mes des de la tramesa als departaments des del registre; i la tercera de 
incorporació a l'informe trimestral d’una relació de les factures o documents justificatius 
respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el 
registre d’entrada i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos, emesa per 
part de l’Interventor. 
 
 
2.- Dades corresponents al períodes de morositat. 
 
Per realitzar aquest informe s’han pres les dades de les factures pagades durant el trimestre de 
referència per part del Consell Comarcal que s’han comptabilitzat pel registre de factures del 
programa de comptabilitat. 
 
 

Factures pagades al segon trimestre  

 
 
Així doncs, durant el segon trimestre de l’exercici 2016 el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
ha comptabilitzat un nombre de  496 pagaments de factures registrades per comptabilitat. 
 
El període mig de pagament es situa en 34 dies. 
 

PMP = 

≈   

48.703.210,24 €*d = 34 d 

1.432.447,36 € 
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El nombre total de pagaments que s’han realitzat en el trimestre dins el termini legal establert 
de 30 dies són 495, d’import total de 1.432.205,36€. 
 
La resta de pagaments 1, s’han realitzat fora del termini legal establert, d’import total de 
242,00€. 
 
A partir d’aquests imports base que apareixen en el llistat de l’informe realitzat per part del 
programa informàtic de comptabilitat podem deduir els imports del sumatori dels imports de les 
factures pagades, total i excedit, pels dies que s’han pagat i pels dies que s’han pagat fora de 
termini, respectivament. 
 
 

Factures pendents de pagament a data 30/06/2016 

 
 
Durant el segon trimestre de l’exercici 2016 el consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comptabilitzat un nombre de 187 factures pendents de pagament pel registre de factures al 
final del període. 
 
Aquests pagaments pendents es troben diferenciats d’acord amb la circular del Ministerio, en 
les classificacions sense import se suposa que no existeixen despeses i no apareixen 
reflectides. 
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El període mig del pendent de pagament es situa en 19 dies. 
 
 

PMPP = 
≈  11.429.966,80 €*d 

= 19 d 601.577,20 € 
 

 
 
El nombre total de factures pendents de pagament a final del trimestre que es troben dins el 
termini legal establert són 187, d’import total de  601.577,20€. 
 
La resta de factures pendents de pagament a final del trimestre, 0 es troba fora del termini 
legal establert, d’import total de 0,00€. 
 

Interessos de demora pagats en el trimestre  

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental no ha satisfet i/o pagat cap import en concepte 
d’interessos de demora pel període excedit entre el dia de pagament i el dia legalment 
establert. 
 
 
3.- CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT 
 
 
Per realitzar aquest informe s’han pres les dades de les factures pagades durant el trimestre de 
referència per part del Consell Comarcal que s’han comptabilitzat pel registre de factures del 
programa de comptabilitat. El Consell Comarcal del Vallès Oriental no disposa en aquests 
moments de cap ens depenent per la qual cosa el càlcul del seu període mig de pagament 
únicament correspon al seu propi càlcul per la qual cosa no serà necessari efectuar cap 
ponderació sobre aquest. 
 

PMP sobre factures pagades al segon trimestre  

 
Així doncs, durant el segon trimestre de l’exercici 2016 el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
ha comptabilitzat un nombre de 198 pagaments de factures registrades per comptabilitat, 
d’acord amb el llistat de factures que s’inclou a l’expedient i que transcriu la totalitat de les 
dades que s’inclou en el present càlcul. 
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La ràtio del període mig de pagament d’operacions pagades  d’acord amb la fórmula que 
hem establert a l’apartat tercer se situa en – 0,6205 dies: 
 

PMPOP = 
-1.287.531,04 €*d 

= -0,6205 d 
2.074.799,45 € 

 
 
El import total de la ràtio d’operacions pagades ha estat subministrat directament per part del 
programa informàtic però s’ha pogut comprovar a partir de l’actualització del programa 
informàtic de comptabilitat que ens aporta les dades de càlcul. 
 
El import total de les factures pagades durant el trimestre d’acord amb les dades 
subministrades per l’aplicació, una vegada introduïda l’última versió que facilita el sistema de 
càlcul, és de 1.462.070,25 €; el sumatori de totes aquestes factures pagades multiplicades pels 
dies entre la data de recepció i la data de pagament és igual a 5.516.866,04€, d’acord amb les 
dades que ens aporta també el mateix programa, i que apareixen recollides a l’excels que 
s’inclou a l’expedient. 
 
 

Factures pendents de pagament a data 30/06/2016 

 
 
Així doncs, durant el segon trimestre de l’exercici 2016 el consell Comarcal del Vallès Oriental 
ha comptabilitzat un nombre de 198 factures pendents de pagament pel registre de factures 
al final del període, no obstant cal tenir en compte el que es dirà a continuació sobre aquest 
nombre de factures.  
 
La ràtio del període mig de les operacions pendents de pagament se situa en -11,1050 
dies: 
 

PMPPP = 
-6.804.397,08  €*d 

= -11,1050 d      612.729,20 € 
 

El import total de la ràtio d’operacions pendents de pagament ha estat subministrat directament 
per part del programa informàtic però s’ha pogut comprovar a partir de l’actualització del 
programa informàtic de comptabilitat que ens aporta les dades de càlcul. 
 
 

Càlcul total del Període mig de pagament a data 30/06/2016 

 
 
A partir de les dades anteriors es  calcula el PMP del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
d’acord amb la fórmula anterior: 
 

 
 
Informe d’Intervenció (En relació als articles 5.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 15 de juliol, de 
mesures contra la morositat en les operacions comercial.) 
 
Art. 5.3 de la Llei 15/2010. Transcorregut un mes des de l’anotació en el registre de la factura o 
el document justificatiu sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitat l’oportú expedient de 
reconeixement de l’obligació o perquè justifiqui per escrit la falta de tramitació d’aquest 
expedient, segons la relació següent: 
 

Entitat Nombre Quantia 

Consell Comarcal del Vallès 0 0,00 € 
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Oriental  

 
Art. 5.4 de la Llei 15/2010. Relació de les factures o els documents justificatius respecte als 
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el dit registre i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor 
n’hagi justificat l’absència de tramitació, segons la relació següent: 
 

Entitat Nombre Quantia 

Consell Comarcal del Vallès 
Oriental  

0 0,00 € 

 

 
 
PER URGÈNCIA 
 
ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
I. Proposta d’atorgament d’un ajut individual de desplaçament per al curs 2016-

2017. 
 

Llegida la part dispositiva de la proposta de l’Àrea d’Ensenyament, de 20 de setembre 
de 2016, que és la que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de setembre de 2016, registre d’entrada del Consell Comarcal, el director 

dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya ens va informar, mitjançant escrit de 9 de setembre de 
2016, que els Serveis Territorials han acordat recentment l’escolarització de 
l’alumna Júlia Franquesa Alcantarilla, resident al municipi de l’Estany, a la USEE 
de Castellterçol durant el curs 2016-2017 al primer nivell de l’Educació Secundària 
Obligatòria. 
 
Així mateix, ens comunica que com que l’escolarització comportarà el 
desplaçament obligatori, l’esmentada alumna té dret als serveis gratuïts de 
transport i menjador, que aniran a càrrec d’aquest Consell Comarcal, tot posant en 
el nostre coneixement aquest fet per tal que aquesta alumna pugui gaudir 
d’aquests serveis des de l’inici del curs i fins a la seva finalització.  
 

2. El 20 de setembre de 2016, la senyora Josefa Recio i Corral, cap de l’Àrea de 
Serveis Personals, ha emès l’informe següent: 

 
“Informe per a l’atorgament de l’ajut individual de desplaçament obligatori per al curs 2016-
2017 a l’alumne Júlia Franquesa Alcantarilla de l’Institut Ramona Calvet de Castellterçol.   
 
1. Atès el conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la Delegació de competències quant a 
la gestió del transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres 
prestacions en matèria d’ensenyament. 

 
2. L’article setè del conveni estableix que “Quan no sigui possible l’establiment del servei 

escolar de transport el Consell Comarcal podrà, per tal d’assegurar el trasllat dels 
escolars als centres públics, autoritzar l’assignació per ajut individual a alumnes 
desplaçats”. 
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3. El 9 de setembre de 2016, mitjançant correu electrònic, i el 16 de setembre de 2016 
amb registre d’entrada número 6145, els Serveis Territorials d’Ensenyament a la 
Catalunya Central, van informar que l’Alumna Júlia Franquesa Alcantarilla s’ha adscrit a 
l’Institut Ramona Calvet de Castellterçol i que viu a l’Estany, té dret als serveis de 
transport i menjador gratuïts. La norma és que se’n faci càrrec l’administració receptora 
i ens indiquen que és el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
4. L’alumna Júlia Franquesa Alcantarilla requereixen, en aquest cas, d’un ajut individual 

de desplaçament que cobreixi integrament el cost del seu desplaçament des del 
domicili en el municipi de l’Estany a l’Institut Ramona Calvet de Castellterçol on està 
escolaritzada, per al curs 2016-2017.  

 
5. El 12 de setembre, mitjançant registre d’entrada 5958/2016, la senyora Iola Alcantarilla 

Plans, mare de l’alumna Júlia Franquesa Alcantarilla de l’Institut Ramona Calvet de 
Castellterçol, ha presentar instància demanant un ajut individual de desplaçament que 
cobreixi total o parcialment la despesa del servei de transport necessari pel 
desplaçament de l’alumna des del seu domicili al centre on està escolaritzada i ha 
adjuntat el pressupost de l’empresa que s’encarrega d’aquests desplaçaments (Taxis 
Ferrer Coma de Castellterçol). 
 

6. El cost del desplaçament de l’alumna Júlia Franquesa Alcantarilla és de quaranta-tres 
euros amb seixanta-quatre cèntims dia de servei (43,64 €/dia) amb l’IVA exclòs i de 
quaranta-vuit euros dia de servei (48 €/dia) amb l’IVA inclòs..  
 

7. Així mateix, la família de l’alumna Júlia Franquesa Alcantarilla ha de sol·licitar la beca 
de transport escolar de la convocatòria del Ministerio de Educación per la quantitat de 
sis-cents disset euros (617 €). 

 
Per tant, PROPOSO: 
 
1. Atorgar a l’alumna Júlia Franquesa Alcantarilla, DNI 39505853H , un ajut individual de 

desplaçament per al curs 2016-2017 per la quantitat de set mil vuit-cents trenta-un 
euros (7.831 €), quantitat que es correspon amb el cost dels desplaçaments de 
l’alumne al centre escolar pels 176 dies del curs escolar menys la quantitat de sis-cents 
disset euros (617€) de l’ajut de transport de la convocatòria oficial del Ministerio de 
Educació. 

 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació d’una despesa de set mil vuit-cents trenta-un 

euros (7.831 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 324.34.01.480.02, número 
d’operació ADO 2016.6437 i número de relació 680/2016 

 
3. El pagament de l’ajut individual de desplaçaments serà mensual. Aquest quedarà 

condicionat a l’aprovació de la justificació de la despesa un cop finalitzat el període, 
mitjançant una instància en la que s’adjuntarà fotocòpia compulsada de la factura del 
transport corresponent.” 

  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’escrit de 9 de setembre de 2016, del director dels Serveis Territorials a la 

Catalunya Central del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
pel qual ens informa que els Serveis Territorials han acordat recentment 
l’escolarització de l’alumna Júlia Franquesa Alcantarilla, resident al municipi de 
l’Estany, a la USEE de Castellterçol durant el curs 2016-2017 al primer nivell de 
l’Educació Secundària Obligatòria i que com que l’escolarització comportarà el 
desplaçament obligatori, l’esmentada alumna té dret als serveis gratuïts de 
transport i menjador, que aniran a càrrec d’aquest Consell Comarcal.  
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2. El conveni de 24 de maig de 2016 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la  delegació 
de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei 
escolar de menjador.  

 
3. L’article 2.3 del Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei 

escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació 
obligatòria, preveu l’assignació d’ajuts individuals de desplaçament a les famílies 
quan no sigui possible l’establiment del servei escolar de transport. 

 
4. Els articles 26 i 27 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i 

despeses de l’exercici de 2016. 
 
5. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 

2003, pel qual es delega en la Comissió de Govern del Consell Comarcal la 
competència per a l’exercici d’aquelles competències que lleis diferents de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya atribueixin al Ple i no tinguin caràcter 
indelegable. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi: 

 
1. Atorgar un ajut individual de desplaçament per al curs 2016-2017 a l’alumna Júlia 

Franquesa Alcantarilla, DNI 39505853H, per la quantitat de set mil vuit-cents 
trenta-un euros (7.831 €), quantitat que es correspon amb el cost dels 
desplaçaments de l’alumne al centre escolar pels 176 dies del curs escolar menys 
la quantitat de sis-cents disset euros (617€) de l’ajut de transport de la 
convocatòria oficial del Ministeri d’Educació. 

 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació d’una despesa de set mil vuit-cents 

trenta-un euros (7.831 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
324.34.01.480.02, número d’operació ADO 2016.6437 i número de relació 
680/2016. 

 
3. Fixar el pagament mensual de l’ajut individual de desplaçaments, i condicionar-lo a 

l’aprovació de la justificació de la despesa un cop finalitzat el període, mitjançant 
una instància en la que s’ha d’adjuntar una fotocòpia compulsada de la factura del 
transport corresponent. 

 
4. Notificar aquest acord als interessats.” 
 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen amb els 28 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 
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Peralta, Núria Hernández i Gil, Pep Mur i Planas, 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, i per part del Grup Comarcal 
Candidatura d'Unitat Popular, el senyor Enric Saurí i Saula i la senyora Alexandra 
Redondo i Ibáñez; I 2 abstencions: per part del Grup Comarcal del Partit Popular, la 
senyora Susana Calvo i Casadesús i per part del Grup Comarcal Ciutadans-Partido de 
la Ciudadania, la senyora Ángeles María Menchen i Gallardo. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
II. Proposta d’aprovació de l’expedient número 24 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 de la proposta de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 21 de 
setembre de 2016, que és la que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de març de 2016, per Decret de Gerència 283/2016 s’aprovà 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 21 de setembre de 2016, l’interventor general ha emès un informe favorable a la 
modificació de crèdit proposada, on es fa constar la legislació aplicable i la 
competència per a l’aprovació d’aquest expedient. 

 
3. El 20 de setembre 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 de subvencions així com diverses despeses del 

capítol 1 i 2 es necessari procedir a la modificació del pressupost mitjançant 
transferències de crèdit entre partides. 
 
Baixa partida pressupost despeses 
011.00.310.01 Pòlissa de crèdit: interessos ............................................................ -50.000,00 € 
011.00.352.00 Interessos de demora  ....................................................................... -6.000,00 € 

 
Alta partides pressupost despeses 
341.08.480.00 Subvenció solidaria treball digne ......................................................... 1.000,00 € 
341.09.480.00 Subvenció cursa transport ...................................................................... 474,00 € 
920.00.150.00 Gratificacions...................................................................................... 30.000,00 € 
920.00.160.00 Assegurances socials .......................................................................... 5.000,00 € 
920.00.162.00 Formació ................................................................................................. 526.00 € 
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920.00.230.20 Dietes del personal .............................................................................. 2.000,00 € 
920.00.231.20 Locomoció i desplaçaments ................................................................. 5.000,00 € 
920.00.226.01 Atencions protocol·làries  ................................................................... 12.000,00 € 
 

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. 

 
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 24, per import de 

cinquanta-sis mil euros (56.000,00 €), que cal finançar amb les baixes i les altes entre 
aplicacions pressupostàries del pressupost general d’ingressos i despeses de 2016 
següent: 
 
Baixa partida pressupost despeses 
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011.00.310.01 Pòlissa de crèdit: interessos .................................................. -50.000,00 € 
011.00.352.00 Interessos de demora  ............................................................. -6.000,00 € 

 
Alta partides pressupost despeses 
341.08.480.00 Subvenció solidaria treball digne .............................................. 1.000,00 € 
341.09.480.00 Subvenció cursa transport ........................................................... 474,00 € 
920.00.150.00 Gratificacions........................................................................... 30.000,00 € 
920.00.160.00 Assegurances socials ............................................................... 5.000,00 € 
920.00.162.00 Formació ...................................................................................... 526.00 € 
920.00.230.20 Dietes del personal ................................................................... 2.000,00 € 
920.00.231.20 Locomoció i desplaçaments ...................................................... 5.000,00 € 
920.00.226.01 Atencions protocol·làries  ........................................................ 12.000,00 € 

 
2. Donar compte i ordenar al Servei de Comptabilitat del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, i a la Intervenció per dur a terme de manera immediata la comptabilització i 
execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-
administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.” 

 
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 24, per import de 

cinquanta-sis mil euros (56.000 €), que cal finançar amb les baixes i les altes entre 
aplicacions pressupostàries del pressupost general d’ingressos i despeses de 2016 
següent: 
 
Baixa partida pressupost despeses 
011.00.310.01 Pòlissa de crèdit: interessos ........................................................ -50.000,00 € 
011.00.352.00 Interessos de demora  ................................................................... -6.000,00 € 
 
Alta partides pressupost despeses 
341.08.480.00 Subvenció solidaria treball digne .................................................... 1.000,00 € 
341.09.480.00 Subvenció cursa transport ................................................................. 474,00 € 
920.00.150.00 Gratificacions ................................................................................ 30.000,00 € 
920.00.160.00 Assegurances socials ..................................................................... 5.000,00 € 
920.00.162.00 Formació ............................................................................................ 526.00 € 
920.00.230.20 Dietes del personal ......................................................................... 2.000,00 € 
920.00.231.20 Locomoció i desplaçaments ........................................................... 5.000,00 € 
920.00.226.01 Atencions protocol·làries  ............................................................. 12.000,00 € 

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
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contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició, per resoldre-les. 
 

3. 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 
 
Per la consulta que hi ha hagut a la Junta de portaveus, ja hem aclarit que la partida 
d’atencions protocol·làries, aquests 12000, majoritàriament estaven vinculats a lots de 
Nadal i l’aperitiu que es fa cada any. Alguna paraula més? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen amb els 29 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, Núria Hernández i Gil, Pep Mur i Planas, 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 la senyora Alexandra 
Redondo i Ibáñez i per part del Grup Comarcal del Partit Popular, la senyora Susana 
Calvo i Casadesús; I una abstenció: per part del Grup Comarcal Ciutadans-Partido de 
la Ciudadania, la senyora Ángeles María Menchen i Gallardo. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT 
 
III. Proposta d’aprovació del contingut i la signatura de la modificació del 

conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura 
tècnica amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 
Llegida la part dispositiva de la proposta de l’Àrea de Política Territorial i Mobilitat, de 
20 de setembre de 2016, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

El 16 de setembre 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 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 
PER A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA D’ARQUITECTURA TÈCNICA 
  
El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per 
a la prestació d’assistència en matèria d’arquitectura tècnica a raó de 20 hores setmanals.  
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El 14 de setembre de 2016 l’Ajuntament ha sol·licitat al Consell Comarcal l’ampliació de la 
dedicació del servei pel que fa a l’assistència en matèria d’arquitectura tècnica, de manera que 
passi a ser de 20 a 25 hores setmanals. 
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència 
tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 
de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Així doncs, s’informa favorablement l’ampliació del conveni d’assistència en matèria 
d’arquitectura tècnica en els termes següents: 
 
1. Ampliar la dedicació del servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura de 20 a 25 

hores setmanals de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2016. 
 

2. Establir el cost addicional del servei per al 2016 en 1.618,94 euros, que l’Ajuntament haurà 
d’abonar al Consell Comarcal abans del 30 d’octubre de 2016. 
 

3. Reconèixer el dret de mil sis-centes divuit euros amb noranta-cèntims (1.618,94 €) a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 4620026, número d’operació 2016.6458 i número de relació 
685/2016.” 

 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

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

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

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

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

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

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

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

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme. 
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5. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

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

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

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

Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en 
matèria d’arquitectura tècnica aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental de 18 de novembre de 2015 i formalitzat el 28 de desembre de 2015, en el 
sentit següent: 
 
a. Ampliar la dedicació del servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura 

de 20 a 25 hores setmanals de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2016. 
 

b. Establir el cost addicional del servei per al 2016 en 1.618,94 euros, que 
l’Ajuntament haurà d’abonar al Consell Comarcal abans del 30 d’octubre de 
2016. 
 

c. Reconèixer el dret de mil sis-centes divuit euros amb noranta-cèntims (1.618,94 
€) a càrrec de l’aplicació pressupostària 4620026, número d’operació 
2016.6458 i número de relació 685/2016. 

 
 

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.” 
 
 
El president 
 
 
Algun comentari? Passem a votació. 
 
 
El Ple aprova la proposta per unanimitat dels 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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ÀREES D’HABITATGE I DE MEDI AMBIENT 
 
IV. Proposta d’aprovació del contingut i la signatura de la modificació del 

conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de matèria 
d’habitatge i medi ambient i enginyeria amb l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès. 

   
Llegida la part dispositiva de la proposta de les àrees d’Habitatge i de Medi Ambient, 
de 20 de setembre de 2016, que és la que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

El 20 de setembre de 2016, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“INFORME SOBRE EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE 
MONTORNÈS DEL VALLÈS PER A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA 
D’HABITATGE I EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT I ENGINYERIA 
 
El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Montornès del Vallès tenen subscrit un conveni per a la 
prestació per part del Consell Comarcal d’assistència tècnica d’habitatge a raó de 18,75 hores 
setmanals i 14 hores setmanals en matèria de medi ambient i enginyeria. 
 
El 16 de setembre de 2016 l’Ajuntament ha sol·licitat al Consell Comarcal l’ampliació de la 
dedicació del servei pel que fa a l’assistència del servei d’assistència d’habitatge, de manera 
que passi a ser de 18,75 a 24 hores setmanals. 
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència 
tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 
de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Així doncs, s’informa favorablement la modificació del conveni en els termes següents: 
 
1. Ampliar la dedicació del servei d’assistència tècnica en matèria d’habitatge de 18,75 a 24 

hores setmanals a partir de l’1 d’octubre de 2016. 
 

2. Establir el cost addicional del servei per al 2016 en 1.699,89 euros, que l’Ajuntament haurà 
d’abonar al Consell Comarcal abans del 30 d’octubre de 2016, número d’operació RD i 
número de relació 689/2016. 
 

3. Pels anys successius de vigència del conveni, el cost total de l’assistència tècnica queda 
fixat en 49.220,60 euros anuals, que s’haurà d’actualitzar segons allò establert al conveni.” 

 

 
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 
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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: 
 
1. Modificar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria 
d’habitatge i en matèria de medi ambient i enginyeria aprovat pel Ple del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de 18 de novembre de 2015 i formalitzat l’11 de febrer 
de 2016, en el sentit següent: 
 
a. Ampliar la dedicació del servei d’assistència tècnica en matèria d’habitatge de 

18,75 a 24 hores setmanals a partir de l’1 d’octubre de 2016. 
 
b. Establir el cost addicional del servei per al 2016 en 1.699,89 euros, que 

l’Ajuntament haurà d’abonar al Consell Comarcal abans del 30 d’octubre de 2016, 
número d’operació RD i número de relació 689/2016. 
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c. Pels anys successius de vigència del conveni, el cost total de l’assistència 
tècnica queda fixat en 49.220,60 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 30 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
4. Precs i preguntes. 
 
No se’n fa cap. 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i trenta-dos 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 


