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ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 8/2017 
Caràcter: extraordinària 
Data:  20 de desembre de 2017 
Inici:   13:03 
Final:  13:20 
Lloc: Oficina Jove El Gra de Granollers 
 
Hi assisteixen: 
 
Senyor David Ricart i Miró, president 
Senyora Maria Teresa Bada i Franquet 
Senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera 
Senyor Miguel Angel Bueno Aranda 
Senyora Susana Calvo i Casadesús 
Senyor Albert Camps i Giró 
Senyor Marc Candela i Callado 
Senyora Núria Casademunt i Domènech 
Senyora Dolors Castellà i Puig 
Senyora Mireia Dionisio i Calé 
Senyor Carles Fernández i Pérez 
Senyora Marialluïsa Ferré i García 
Senyor Ferran Jiménez i Muñoz 
Senyor Jordi Manils i Tavío 
Senyora Ángeles María Menchen i Gallardo 
Senyor Joan Mora i Alsina 
Senyor Isidre Pineda i Moncusí 
Senyor Àlex Sastre i Prieto 
Senyor Ignasi Simón i Ortoll 
Senyor Marc Uriach i Cortinas 
Senyor José Alexander Vega i Sabugueiro 
Senyora Marta Vilaret i Garcia 
Senyor  Jordi Xena i Ibáñez 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Senyor Joan Daví i Mayol 
Senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
Senyor José Luís López Carrasco 
Senyor Daniel Martín i Oller 
Senyor Pep Mur i Planas 
Senyora Maria Oliver Reche 
Senyora Carme Palacios i Manuel 
Senyor Arnau Ramírez i Carner 
Senyor Enric Saurí i Saula 
Senyora Susana Villa i Puig 
 
També hi assisteixen: 
 
Ignasi Valls i Vilaró, gerent 
Josep Barberà i Boix, interventor 
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Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 
 
 
 
S’inicia la sessió a les tretze hores i tres minuts amb l’ordre del dia següent: 
 
 
1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 

1. Aprovar l'acta de la sessió de 22 de novembre de 2017 
 

2. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració 
per a la prestació del servei de transport escolar amb l’Ajuntament de Sant 
Celoni 

 
3. Dictamen d'aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 

d'assistència tècnica en matèria de medi ambient, enginyeria i arquitectura amb 
l'Ajuntament de La Roca del Vallès (20-CV 2016) 

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

a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica amb 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana (262-CV 2015) 

 
5. Dictamen d’aprovació del Pressupost d’ingressos i de despeses de 2018 

(annex I) i les seves bases d’execució (annex II), la plantilla de personal (annex 
III), de l’organigrama tècnic (annex IV i V), el Pla de disposició de fons 2018 
(annex VI) i de les assignacions als grups polítics i de les indemnitzacions per a 
l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats i dels òrgans consultius per 
a l’any 2018 

 
6. Dictamen de declarar deserta la concertació d’una operació de tresoreria 

iniciada mitjançant acord de Ple de 22 de novembre de 2017 
 

7. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració 
per a l’assistència tècnica en matèria de salut pública amb l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

 
8. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració 

per a l’assistència tècnica en matèria de salut pública amb l’Ajuntament de 
Canovelles 

 
9. Dictamen d'aprovació del contingut i la signatura del conveni d'assistència 

tècnica en matèria de salut pública amb l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès 

 
10. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració 

per a l’assistència tècnica en matèria de salut pública amb l’Ajuntament de 
Parets del Vallès 

 
11. Dictamen d'aprovació del contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració 

amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany per a la prestació del servei 
d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

 
2. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
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1. Donar compte dels decrets de Presidència 

 
2. Donar compte dels decrets de Gerència 

 
 

12. Precs i preguntes 
 
El president 
 
Bona tarda, abans de passar al primer punt comentar, com hem dit a la Junta de 
Portaveus, hem agrupat diversos punts, concretament del 14 al 18, del 19 al 24, del 25 
al 38, del 49 al 51 i del 54 al 58, perquè eren de la mateixa temàtica i fer més àgil el 
Plenari. 
 
 

1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
  
1. Aprovar l’acta de la sessió de 22 de novembre de 2017. 
  
L’acta de la sessió ordinària de 22 de setembre de 2017, s’aprova amb els 21 vots a 
favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, els senyors Albert Camps i Giró, Mireia Dionisio i Calé, Carles 
Fernández i Pérez, Marialluïsa Ferré i Garcia i Ignasi Simon i Ortoll; per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc 
Candela i Callado, Núria Casademunt i Domènech, Dolors Castellà i Puig, Isidre 
Pineda i Moncusí, David Ricart i Miró i Marta Vilaret i Garcia; per part del Grup 
Comarcal Federació Convergència i Unió, els senyors i les senyores Maria Teresa 
Bada i Franquet, Maria Lluïsa Berdala i Cirera, Ferran Jiménez i Muñoz, Joan Mora i 
Alsina, Àlex Sastre i Prieto, Marc Uriach i Cortinas i Jordi Xena i Ibáñez; i per part del 
Grup Comarcal Iniciativa de Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, 
els senyors Miguel Angel Bueno i Aranda, Jordi Manils i Tavío i José Alexander Vega i 
Sabugueiro. I l’abstenció de, per part del Grup Comarcal Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, la senyora Ángeles Maria Menchen Gallardo. 
 
 
2. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de 

col·laboració per a la prestació del servei de transport escolar amb 
l’Ajuntament de Sant Celoni. 

   
Coneguda la part dispositiva del dictamen de Comissió Informativa de 13 de desembre 
de 2017, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de novembre de 2017, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent, va emetre 

l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 de juliol de 2001 el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni 

van signar un conveni de col·laboració per tal de facilitar el transport dels alumnes de 
primària i secundària residents a Sant Celoni al CEIP Pallerola i a l’IES Baix Montseny del 
mateix municipi, per al curs 2001-2002. Aquest conveni en el pacte sisè contemplava la 
possibilitat de ser prorrogat per anualitat successives mitjançant acord exprés d’ambdues 
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parts, amb un límit de tres. L’última prorroga es va dur a terme el curs 2004-2005. 
 
2. El 27 de juliol de 2005, es va signar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant 

Celoni per al curs 2005-2006. Aquest conveni en el seu pacte sisè preveu la pròrroga per 
anualitats successives, amb un límit de tres. L’última pròrroga possible ha estat pel curs 
2008-2009. 

 
3. El 28 de setembre de 2009, es va signar un nou conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 

de Sant Celoni per al curs 2009-2010 per donar el servei de transport escolar als alumnes 
resident a Sant Celoni per assistir a l’IES Baix Montseny del mateix municipi en les rutes 
del transport escolar obligatòries SOBL13A i SOBL14A. Aquest conveni en el seu pacte 
cinquè preveu la pròrroga per anualitats successives, amb un límit de tres.  

 
4. El 31 de juliol de 2013 el gerent del Consell Comarcal mitjançant el Decret 616 va aprovar 

un nou conveni de col·laboració per al curs 2013-2014. 
 

5. El  21 de juliol de 2014 el gerent del Consell Comarcal mitjançant el Decret 593 va aprovar 
un nou conveni de col·laboració per al curs 2014-2015. Aquest conveni preveu la pròrroga 
pel al curs 2015-2016. 

 
6. El 5 de maig de 2017 amb registre d’entrada número 2246 l’Ajuntament de Sant Celoni ha 

manifestat la voluntat de seguir amb el conveni establert. 
 

7. Atès què ambdues institucions volen continuar mantenint aquesta relació de col·laboració 
pel que fa al transport escolar no obligatori del municipi de Sant Celoni. 

 
8. Pel curs 2017/2018 és necessari continuar prestant el servei de transport escolar dels 

alumnes de secundària del municipi de Sant Celoni a l’IES Baix Montseny del mateix 
municipi, amb la ruta de transport escolar no obligatori SOPC11A  de l’IES Baix Montseny 
que té el seu origen a La Batlloria. 
 

9. El servei de transport escolar en modalitat no obligatòria està subjecte al pagament de preu 
públic i es presta en funció de les dotacions pressupostàries existents. 
 

10. Per al curs 2017-2018, la prestació d’aquest servei de transport té el cost/ dia  estimat 
següent:  

 
RUTA   COST/DIA   COST/DIA 

ACOMPANYANT   TOTAL   

SOPC01 176,00 € 39,60 € 215,60 € 
COST CURS (PREVISIÓ 176 DIES)    37.945,60 € 

 
11. La previsió, aproximada, d’usuaris del transport escolar de l’Institut Baix Montseny pel 

proper curs és de 55 alumnes. 
 

12. Que per al curs 2017/2018, les famílies dels alumnes de l’Institut Baix Montseny residents 
al municipi de Sant Celoni han d’aportar la quantitat de cent quinze euros amb vint cèntims 
(115,20 €) per fer ús del servei de transport escolar, quantitat l’hauran d’abonar directament 
a l’Ajuntament de Sant Celoni.  

 
13. L’Ajuntament de Sant Celoni s’encarregarà de la recepció de sol·licituds i tramitació cap al 

Consell Comarcal.   
 
14. L’Ajuntament ingressarà al Consell Comarcal, en el compte corrent número 

ES37.0182.60235.47.0201600964 del BBVA una aportació pròpia i les quanties que les 
famílies dels alumnes abonen a l’Ajuntament d’acord amb el detall següent:  
 
* Aportació de l’Ajuntament de Sant Celoni: quinze mil cent cinquanta-vuit euros amb zero 
un cèntim (15.158,01 €/curs) en un pagament de set mil cinc-cents setanta-nou euros amb 
un cèntim (7.579,01 €) i l’altre de set mil cinc-cents setanta-nou euros(7.579,01 €). 



5 

 
* Alumnes de l’IES Baix Montseny: cinquanta-set euros amb seixanta cèntims  (57,60 €), 
per alumne i en dos pagaments. 

 
15. El primer abonament s’efectuarà al llarg del mes de desembre de 2017 i es correspondrà 

amb el del detall d’alumnes que el Consell Comarcal hagi comunicat com donats d’alta en 
el transport en el primers dies del mes desembre.  
 

16. El segon abonament es farà al mes de febrer i es correspondrà amb el detall d’alumnes 
que el Consell Comarcal hagi comunicat com donats d’alta en el transport en el primers 
dies del mes febrer del 2018.  

 
17. El Consell Comarcal per la seva part, s’encarregarà de: 
- la contractació i seguiment de l’empresa de transport que prestarà el servei 
- la contractació i seguiment de l’empresa que prestarà el servei d’acompanyament 
- la recepció, gestió i tramitació de les altes i baixes en el servei que l’Ajuntament de Sant 

Celoni facilití. 
- la transmissió i coordinació de les informacions necessàries pel bon desenvolupament del 

servei amb tots els actors implicats (transportistes, acompanyants, centre educatiu, famílies 
i ajuntament) 

- el seguiment de la utilització del servei per part dels usuaris 
- les relacions amb el centre escolar pel que fa al dia a dia en el desenvolupament  del servei 
- el desenvolupament i implementació del Pla de Millora del servei de transport escolar 

 
18. Es proposa crear una comissió de seguiment per dur a terme el control i avaluació del 

Servei i per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures 
necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen. A aquest 
efecte cadascuna de les parts designarà un representant per formar part d’aquesta 
comissió. 

 
Per tant, PROPOSO,      
  
1. Que és dugui a terme un nou conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni per 

tal de continuar prestant el servei de transport escolar no obligatori del alumnes de Sant 
Celoni a l’IES Baix Montseny del mateix municipi, ruta SOPC11A, per al curs 2017-2018.  
 

2. Reconèixer el dret de l’ingrés set mil cinc-cents setanta-nou euros amb un cèntim (7.579,01 
€) a càrrec de l’aplicació pressupostària  número d’operació RD-2017.6700 i número de 
relació 773/2017 corresponent al primer termini durant l’exercici 2017 l’aportació pròpia. 

 
3. Anotar a la comptabilitat el compromís concertat de tres mil cent seixanta-vuit euros 

(3.168,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària  número d’operació CC-2017.6701 i 
número de 773/2017 corresponent al primer pagament dels usuaris durant l’exercici 2017. 

 
4. Anotar a la comptabilitat el compromís concertat de set mil cinc-cents setanta-nou euros 

(7.579,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària  número d’operació CC-futur 2017.6704 i 
número de 773/2017 corresponent al segon termini durant l’exercici 2018 l’aportació pròpia. 

 
5. Anotar a la comptabilitat el compromís concertat de tres mil cent seixanta-vuit euros 

(3.168,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària  número d’operació CC-futur 2017.6706 i 
número de 773/2017 corresponent al segon pagament dels usuaris durant l’exercici 2018.” 

 
2. El 13 de desembre de 2017 la Comissió Informativa ha aprovat informar 

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

 
 
FONAMENTS DE DRET 
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1. L’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 

2. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
relatiu a la delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de 
transport i del Servei escolar de menjador. 

 
3. L’acord del Ple del Consell Comarcal, de 2 de març de 2005, publicat en el Butlletí 

Oficial de la província de Barcelona número 59, de 10 de març de 2005, en el qual 
es delegava en la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental la 
competència per aprovar els convenis específics amb altres entitats per un import 
igual o inferior a 60.101,21 €. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Delegar a l’Ajuntament de Sant Celoni les competències de gestió, liquidació, 

inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport 
escolar, les funcions següents: 

 
a) Realitzar actuacions d’informació i assistència als contribuents 
b) Realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris 
c) Elaborar i emetre padrons i documents cobratoris 
d) Revisar i comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades 
e) Practicar notificacions col·lectives en rebuts i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe 
f) Dictar la provisió de constrenyiment 
g) Recaptar els deutes, tant en període voluntari com executiu 
h) Liquidar interessos de demora 
i) Resoldre els expedients de devolució d'ingressos indeguts 
j) Realitzar les funcions d’inspecció 
k) Qualificar les infraccions i imposar sancions tributàries 
l) Resoldre els recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
m) Realitzar qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Sant Celoni per 
a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut 
“Baix Montseny” i per a la delegació de competències en matèria de recaptació, 
d’acord amb el contingut següent: 
 

“R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
De l’altra, el senyor Francesc Deulofeu i Fontanilles, alcalde president de l’Ajuntament de 
Sant Celoni, assistit pel secretari de la corporació, senyor Sergi Ribas Beltran. 
 

I N T E R V E N E N 
 
El gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en virtut del que disposa l’acord de 
delegació de competències al president del Ple de 2 de març de 2005, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona 59, de 10 de març de 2005. 
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L’alcalde president, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Els secretaris, per raó del càrrec i per donar fe de l’acte. 
 
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 
 
 

M A N I F E S T E N 
 
I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Ajuntament de Sant Celoni volen 

col·laborar per tal de facilitar el transport escolar no obligatori dels alumnes d’educació 
secundària residents a Sant Celoni. 

 
II. Que l’Institut Baix Montseny genera una ruta de transport escolar obligatori que tenen 

una ruta de transport no obligatori que té el seu origen al municipi de Sant Celoni 
(SOPC11A) 

 
III. Que per al curs 2017-2018, la prestació d’aquest servei de transport no obligatori té un 

cost màxim estimat, de trenta-set mil nou-cents quaranta-cinc euros amb seixanta 
cèntims (37.945,60 EUR) amb l’IVA inclòs. 
 

IV. Que cada alumne resident a Sant Celoni, beneficiari del transport escolar, abonarà al 
Consell Comarcal la quantitat de dos-cents setanta-un euros amb seixanta-un cèntims 
per curs escolar (271,61 €/curs/alumne), segons el preu públic establert  pel Consell 
Comarcal i publicat en el BOPB del 27 de febrer de 2012. Aquestes quantitats seran 
recaptades pel propi Consell Comarcal en el número de compte que la família faciliti, 
mitjançant full de domiciliació bancària, en dos cobraments un cent trenta-cinc euros 
amb vuitanta-un cèntims (135,81 €) i un de cent trenta-cinc euros amb vuitanta cèntims 
(135,80 €). Aquest cobrament es duran a terme al mes de novembre 2017 i al mes de 
febrer de 2018. 

 
 
Les parts signatàries posen de relleu que aquest instrument es fonamenta en les següents 
 
 

C O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E S 
 

I. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la 
delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei 
escolar de menjador. 

 
II. 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. 

 
III. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques 
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la 
seva titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la 
normativa sectorial d’aplicació. 
 

IV. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques 
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
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públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, 
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú. 
 

V. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una 
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de 
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès 
comú. 
 

VI. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
pel que fa al règim jurídic dels convenis.  

 
VII. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es 

competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels seus tributs, 
sense delegacions que poden atorgar a favor de les entitats locals d’àmbit superior o de 
les respectives Comunitats Autònomes, i de formulés de col·laboració amb altres 
entitats locals amb les comunitats autònomes o amb l’estat, d’acord amb el que 
estableixi la legislació de l’Estat. 

 
VIII. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de 
competència per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés 
ingressos de dret públic propis de les entitats locals. 

 
IX. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, 

de 29 de juliol pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades i les consideracions jurídiques, les parts 
compareixents atorguen aquest conveni de col·laboració interadministrativa que subjecten 
als següents, 
 
 

P A C T E S 
 
Primer. Aquest conveni té per objecte el següent: 
 
A) Establir el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per 

a la prestació del servei de transport escolar dels alumnes de l’Institut Baix Montseny 
de Sant Celoni, d’ara endavant INSTITUT. 
 

B) Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de 
transport escolar a l’INSTITUT. 

 
Segon. El Consell Comarcal assumeix les obligacions següents: 
 
a) Contractar el servei de transport escolar no obligatori i fer el seguiment i control del 

contracte que en resulti. 
 

b) Contractar el servei d’acompanyament del servei de transport escolar no obligatori i fer 
el seguiment i control del contracte que en resulti. 

 
c) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no 

obligatori per als alumnes que l’AJUNTAMENT faciliti. 
 

d) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del 
servei de transport escolar no obligatori per als alumnes a l’INSTITUT amb tots els 



9 

agents implicats: l’empresari contractista del servei escolar de transport, l’empresari 
contractista del servei d’acompanyament del transport escolar, el centre educatiu, les 
famílies i l’AJUNTAMENT, entre d’altres. 

 
e) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori 

per part dels usuaris. 
 

f) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar 
no obligatori. 

 
g) Desenvolupar i implementar el Pla de millora del servei de transport escolar. 
 
Tercer. L’AJUNTAMENT assumeix les obligacions següents: 
 
L’Ajuntament ha d’aportar al Consell Comarcal la quantitat de quinze mil cent cinquanta-vuit 
euros amb un cèntim (15.158,01 EUR), per a finançar part del cost del transport no 
obligatori i dels acompanyants, que s’ingressarà, al compte corrent següent: ES69 0182 
6035 47 0201600964. 
 
L’ingrés a realitzar per l’AJUNTAMENT al Consell Comarcal esmentat es durà a terme en 
dos pagaments, el primer de set mil cinc-cents setanta-nou euros amb un cèntim 
(7.579,01EUR), abans del 30 de desembre de 2017, i el segon de set mil cinc-cents 
setanta-nou euros amb un cèntim (7.579,01EUR) abans del 30 de maig de 2018. 
 
Quart. Aquest conveni entrarà en vigor a la data de l’encapçalament, i comprèn la 
realització de l’objecte conveniat durant el curs escolar 2017-2018, d’acord amb el 
calendari fixat pel Departament d’Ensenyament, essent susceptible d’una única pròrroga 
expressa per al curs 2018-2019. 
 
Nogensmenys, l’eficàcia de la pròrroga resta subjecta a l’existència adequada i suficient de 
crèdit en el pressupost de l’exercici que correspongui. 
 
Cinquè. Delegació de competències 
 
Per mitjà d’aquest conveni es formalitza la delegació de les competències de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport 
escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Gualba a l’INSTITUT, d’acord 
amb les funcions següents: 

 
a) Realitzar actuacions d’informació i assistència als contribuents 
b) Realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris 
c) Elaborar i emetre padrons i documents cobratoris 
d) Revisar i comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades 
e) Practicar notificacions col·lectives en rebuts i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe 
f) Dictar la provisió de constrenyiment 
g) Recaptar els deutes, tant en període voluntari com executiu 
h) Liquidar interessos de demora 
i) Resoldre els expedients de devolució d'ingressos indeguts 
j) Realitzar les funcions d’inspecció 
k) Qualificar les infraccions i imposar sancions tributàries 
l) Resoldre els recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
m) Realitzar qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
Sisè. Aquest conveni s’extingirà per les causes següents: 
 
a) El compliment del període de vigència dit al pacte precedent o el de la seva pròrroga. 
b) L’acord mutu de les parts. 
c) L’incompliment de qualsevol obligació del conveni per qualsevol de les parts.  
d) La denúncia, per qualsevol de les parts, efectuada amb un mes d’antelació mitjançant 
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notificació fefaent a les altres parts. 
e) Pel cas que els possibles beneficiaris que usin el servei no ho siguin en nombre suficient 

per a garantir l’equilibri econòmic i financer dels increments d’expedicions que el 
contractista dugui a terme, en mèrits d’aquest acord, les parts podran denunciar-lo 
mitjançant notificació escrita amb quinze dies d’antelació a la reducció del servei. 

 
Setè. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per tal de resoldre 
les incidències que puguin derivar-se d’aquest conveni. 
 
Vuitè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les 
seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en 
concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Novè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel 

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

 
2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant per formar part 

d’aquesta comissió. 
 
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva 
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen.” 

 
3. Reconèixer el dret de l’ingrés set mil cinc-cents setanta-nou euros amb un cèntim 

(7.579,01 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària  número d’operació RD-
2017.6700 i número de relació 773/2017 corresponent al primer termini durant 
l’exercici 2017 l’aportació pròpia. 

 
4. Anotar a la comptabilitat el compromís concertat de tres mil cent seixanta-vuit 

euros (3.168,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària  número d’operació CC-
2017.6701 i número de 773/2017 corresponent al primer pagament dels usuaris 
durant l’exercici 2017. 

 
5. Anotar a la comptabilitat el compromís concertat de set mil cinc-cents setanta-nou 

euros (7.579,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària  número d’operació CC-
futur 2017.6704 i número de 773/2017 corresponent al segon termini durant 
l’exercici 2018 l’aportació pròpia. 

 
6. Anotar a la comptabilitat el compromís concertat de tres mil cent seixanta-vuit 

euros (3.168,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària  número d’operació CC-
futur 2017.6706 i número de 773/2017 corresponent al segon pagament dels 
usuaris durant l’exercici 2018.” 

 
7. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.” 

 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
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El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 22 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
3. Dictamen d'aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 

d'assistència tècnica en matèria de medi ambient, enginyeria i arquitectura 
amb l'Ajuntament de La Roca del Vallès (20-CV 2016). 

  
Coneguda la part dispositiva del dictamen de Comissió Informativa de 13 de desembre 
de 2017, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de novembre de 2017, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 

Ambient i Territori, va emetre l’informe següent: 
 
“El Consell Comarcal i l’Ajuntament de la Roca del Vallès tenen subscrit un conveni per a la 
prestació per part del Consell Comarcal d’assistència tècnica d’arquitectura a raó de 14 hores 
setmanals i de medi ambient i enginyeria a raó de 3,5 hores setmanals. Tanmateix, la vigència 
d’aquest conveni finalitza a finals d’any. 
 
D’acord amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès es pretén formalitzar de mutu acord la pròrroga 
d’aquest conveni. 
 
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. 
 
Per tant, PROPOSO,   
    
1. Formalitzar la pròrroga del conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica 

en matèria de medi ambient i territori. 
2. Actualitzar el règim econòmic del conveni fixant la prestació econòmica per al 2018 en 

27.042,80 euros, dels quals 21.702,85 corresponen a l’assistència d’arquitectura i 5.339,94 
a l’assistència de medi ambient i enginyeria. 

3. Afegir un punt cinquè al pacte segon del conveni per tal d’incloure-hi l’obligació del  Consell 
Comarcal següent: 
Així mateix, el CONSELL COMARCAL es compromet a dur a terme, mitjançant personal 
especialitzat i amb experiència, la coordinació tècnica i operativa del Servei i també 
l’assessorament tècnic al personal destinat a exercir les funcions esmentades en aquest 
pacte. 

4. Reconèixer el compromís concertat per a l’exercici 2018 a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 2018.1.4620026 amb el  número d’operació 2017.7307 CC-futur1 i número 
de relació 821/2017.” 
 

2. El 13 de desembre de 2017 la Comissió Informativa ha aprovat informar 
favorablement i ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels 
presents. 

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

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la 
comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  
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L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de 
cooperació poden establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris 
objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació 
establerts.    
 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. El pacte cinquè del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de La Roca del Vallès en 
matèria de medi ambient i enginyeria d’acord amb el qual aquest pot ser objecte de 
dues pròrrogues de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga i la modificació del conveni per a 

la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
a l’Ajuntament de La Roca del Vallès en matèria d’arquitectura i de medi ambient i 
enginyeria, d’acord amb el contingut següent: 
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“R E U N I T S 
 

D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Albert Gil Gutiérrez, alcalde de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
assistit pel secretari de la corporació, el senyor Antoni Peralta Garcerà. 
 

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

M A N I F E S T E N 
 

I. Que el 20 de desembre de 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant el CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en 
endavant l’AJUNTAMENT, vàrem formalitzar un conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria. 
 

II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes 
des de l’1 d’abril de 2016 fins el 31 de desembre de 2017, essent susceptible de dues 
pròrrogues de dos anys mitjançant acord exprés de les parts. 

 
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant 

a l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria d’arquitectura i de medi ambient i 
enginyeria, pel període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 
2019.  

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

P A C T E S 
 

Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria d’arquitectura i de medi 
ambient i enginyeria. 
 
Segon. Règim econòmic 

 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 

enginyeria a l’AJUNTAMENT, per a l’any 2018, s’estableix en 27.042,80 euros 
 

2. Per a l’any 2019, el cost del servei corresponent s’actualitzarà successivament d’acord 
amb la variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a 
cada exercici. 
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3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el 

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

 
Tercer. Modificació del pacte segon 
 
Es modifica el pacte segon del conveni per afegir l’article següent: 
 
“5. Així mateix, el CONSELL COMARCAL es compromet a dur a terme, mitjançant personal 
especialitzat i amb experiència, la coordinació tècnica i operativa del Servei i també 
l’assessorament tècnic al personal destinat a exercir les funcions esmentades en aquest 
pacte.” 
 
Quart. Vigència 
 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2019. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.” 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 22 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
4. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 

per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica amb 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana (262-CV 2015). 

 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de Comissió Informativa de 13 de desembre 
de 2017, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de novembre de 2017, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 

Ambient i Territori, va emetre l’informe següent: 
“ 
El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana tenen subscrit un conveni per 
a la prestació per part del Consell Comarcal d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura 
tècnica a raó de 20 hores setmanals. Tanmateix, la vigència d’aquest conveni finalitza a finals 
d’any. 
 
El 27 d’octubre de 2017 l’Ajuntament ha sol·licitat al Consell Comarcal la continuïtat del servei 
d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica per a l’any 2018. 
 
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, PROPOSO: 
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1. Formalitzar la pròrroga del conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de medi ambient i territori. 

2. Actualitzar el règim econòmic del conveni fixant la prestació econòmica per al 2018 en 
30.513,96 euros. 

3. Afegir un punt cinquè al pacte segon del conveni per tal d’incloure-hi l’obligació del  Consell 
Comarcal següent: 
Així mateix, el CONSELL COMARCAL es compromet a dur a terme, mitjançant personal 
especialitzat i amb experiència, la coordinació tècnica i operativa del Servei i també 
l’assessorament tècnic al personal destinat a exercir les funcions esmentades en aquest 
pacte. 

4. Reconèixer el compromís concertat per a l’exercici 2018 a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 2018.1.4620026 amb el  número d’operació 2017.7290 CC-futur1 i número 
de relació 821/2017. 

” 
 
2. El 13 de desembre de 2017 la Comissió Informativa ha aprovat informar 

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

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

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

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

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

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

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

 
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 
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nombre legal de membres de la corporació per adoptar els acords relatius a 
l’acceptació de delegacions o encàrrecs de gestió realitzats per altres 
administracions. 

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

6. El pacte cinquè del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
en matèria d’arquitectura tècnica d’acord amb el qual aquest pot ser objecte de 
dues pròrrogues de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació 

d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en matèria d’arquitectura tècnica, 
d’acord amb el contingut següent: 
 

 “R E U N I T S 
 

D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Francesc Bonet i Nieto, alcalde de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Lourdes Gimeno Maspons. 
 

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

M A N I F E S T E N 
 

I. Que el 28 de desembre de 2015, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant el CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, 
en endavant l’AJUNTAMENT, vàrem formalitzar un conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica. 

 



17 

II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes 
des de l’1 de gener de 2016 fins el 31 de desembre de 2017, essent susceptible de 
dues pròrrogues de dos anys mitjançant acord exprés de les parts. 

 
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant 

a l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria d’arquitectura tècnica, pel període 
comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2019.  

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

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria d’arquitectura tècnica. 
 
Segon. Règim econòmic 

 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura 

tècnica a l’AJUNTAMENT, per a l’any 2018, s’estableix en 30.513,96 euros. 
 

2. Per a l’any 2019, el cost del servei corresponent s’actualitzarà successivament d’acord 
amb la variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a 
cada exercici. 
 

3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el 
que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Tercer. Modificació del pacte segon 
 
Es modifica el pacte segon del conveni per afegir l’article següent: 
 
“5. Així mateix, el CONSELL COMARCAL es compromet a dur a terme, mitjançant personal 
especialitzat i amb experiència, la coordinació tècnica i operativa del Servei i també 
l’assessorament tècnic al personal destinat a exercir les funcions esmentades en aquest 
pacte.” 
 
Quart. Vigència 
 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2019. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.” 
 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 22 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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5. Dictamen d’aprovació del Pressupost d’ingressos i de despeses de 2018 
(annex I) i les seves bases d’execució (annex II), la plantilla de personal 
(annex III), de l’organigrama tècnic (annex IV i V), el Pla de disposició de fons 
2018 (annex VI) i de les assignacions als grups polítics i de les 
indemnitzacions per a l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats i 
dels òrgans consultius per a l’any 2018. 

 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de Comissió Informativa de 13 de desembre 
de 2017, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’article 142 de la Constitució espanyola, disposa que les hisendes locals hauran 

de disposar de mitjans suficients per dur a terme les funcions que la llei els 
assigna, i l’article 217 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que es regeixen pels 
principis de suficiència de recursos, equitat, autonomia i responsabilitat fiscal. 
 

2. Malgrat que Catalunya disposa de competències en matèria local (art. 160 EAC) i 
en matèria d’hisendes locals (art. 218.2 EAC), i que el Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, desenvolupa competències en matèria local, a dia d’avui no s’ha 
desenvolupat una regulació especifica de les hisendes locals. 

 
Pel que fa al Consell Comarcal, la seva norma bàsica de regulació és el Text refós 
de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, l’article 43 del qual determina que en tots els aspectes 
relatius al règim de finançament, pressupostari, d’intervenció i de comptabilitat 
s’apliquen les normes generals de la legislació bàsica de l’Estat i de la legislació de 
la Generalitat reguladora de les finances locals.   

 
Per tant, el marc de regulació de les hisendes locals queda fixat, amb caràcter 
bàsic, al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora d’hisendes locals, i al Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 

3. Per altre banda, per a l’elaboració del pressupost del Consell Comarcal del 2017, 
s’ha tingut en compte la situació política actual, que fa preveure una probable 
pròrroga dels Pressupostos Generals de l'Estat del 2016 i dels Pressupostos del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, que incidiran en les transferències a les 
administracions locals, que hauran de regularitzar-se quan s'aprovin les 
respectives Lleis de Pressupostos. 
 

4. Finalment, per a l’elaboració del pressupost del Consell Comarcal s’han tingut en 
compte les mesures establertes a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i a la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. 

 
5. En aquest context, el projecte de pressupost general d’ingressos i despeses per a 

l’exercici de l’any 2017 del Consell Comarcal s’ha confeccionat d’acord el que 
disposen els articles 162 a 168 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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6. El 13 de desembre de 2017 la Comissió Informativa ha aprovat informar 
favorablement i ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels 
presents. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 29.1 i 2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix que la relació de 
llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que 
pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i 
correspon tant a funcionaris com al personal eventual i al laboral. Mitjançant les 
relacions de llocs de treball s'assignen les funcions, atribucions i comeses que ha 
de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es determinen, 
en el cas de personal funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la categoria a 
què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball. 

 
2. L’article 32.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

del personal al servei de les entitats locals, estableix que la relació de llocs de 
treball documentada en la forma que s'expressa a l'article 29 d'aquest Reglament 
l'ha d'aprovar el ple de la corporació o l'òrgan corporatiu superior de l'entitat local. 
Igualment, el mateix òrgan ha d'aprovar les modificacions que es produeixin. 

 
3. L’article 162 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març -en endavant, TRLHL-; 
l’article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre -en endavant, LBRL-; i l’article 
5 i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en referència a l’aprovació dels 
pressupostos. 

 
4. L’article 90.1 de la LBRL; l’article 14.5 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures 

per a la reforma de la funció pública, i l’article 283 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, en referència a l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball. 

 
5. Els articles 73.3 i 75.3 de la LBRL i l’article 13 del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, en referència a les dotacions econòmiques 
assignades als grups polítics i les atribucions i indemnitzacions dels membres dels 
òrgans col·legiats de la corporació i del Consell Consultiu de la Gent Gran. 

 
6. Al respecte del pagament d’indemnitzacions per raons de servei, l’article 1.1.d) del 

Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del servei, 
estableix que donen origen a indemnització o compensació, entre d’altres, les 
assistències per concurrència a Consells d’Administració o òrgans col·legiats, per 
participació en tribunals d’oposicions i concursos i per la col·laboració en centres 
de formació i perfeccionament del personal de les administracions públiques. 
 

7. L’article 2 d’aquesta mateixa norma, estableix el personal al qual li són aplicables 
aquestes indemnitzacions i a l’apartat segon disposa que s’entén inclòs el personal 
no vinculat jurídicament amb l’administració quan presti a aquesta serveis que 
puguin donar origen a les indemnitzacions o compensacions regulades en aquest 
Reial decret. 
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Així doncs, malgrat que els membres de la Comissió Permanent del Consell 
Consultiu de la Gent Gran no són personal propi del Consell Comarcal ni personal 
electe, sí que tenen dret a la corresponent indemnització per raó del servei prestat, 
en virtut de l’article 1.1.d), en relació amb el 2.2 del Reial decret 462/2002, de 24 
de maig, d’indemnitzacions per raó del servei.  
 

8. L’article 28 del Reial decret 462/2002, atorga, en l’àmbit de l’administració local, 
una certa potestat reglamentària per tal que el Consell Comarcal, en aquest cas, 
reguli quins òrgans col·legiats donen dret al cobrament d’indemnitzacions per 
l’assistència i  quantifiqui aquestes indemnitzacions en el marc general de la seva 
normativa reguladora. 

 
9. L’article 26.8 del Reglament orgànic regula les dotacions als grups polítics 

comarcals en el mateix sentit que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 

 
10. L’article 50.8 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 l’article 12.4 del 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, i l’article 26 del 
Reglament orgànic pel que fa a la posada a disposició dels grups polítics, en la 
mesura de les seves possibilitats, dels mitjans necessaris per a poder portar a 
terme llurs tasques. 

 
11. L’article 40 del Reglament orgànic regula les atribucions per assistències en el 

mateix sentit que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 

 
L’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
en la redacció donada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, en relació amb l’article 166 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril. 

 
12. L’article 41 del Reglament orgànic regula les atribucions per assistències en el 

mateix sentit que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 

 
13. L’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 

disposa, en relació amb l’article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que les 
corporacions locals consignaran en els seus pressupostos les retribucions, 
indemnitzacions i assistències dels membres dels òrgans col·legiats de govern i les 
publicaran íntegrament al butlletí oficial corresponent. 
 

14. Els articles 29 i següents de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 

15. La Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la que es modifica la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 

16. El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i foment de la competitivitat. 
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17. La Llei 3/2017, de 27 de juny, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat 
de l’any 2017 

 
18. L’article 14.2.e) i l) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 

Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
que fa a la competència del Ple comarcal per a l’aprovació d’aquests acords. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar inicialment el pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 

2018, així com les seves bases d’execució, per l’import anivellat en ingressos i 
despeses de 20.671.087,48 euros, els quals s’incorporen a aquesta proposta com 
a annexos I i II respectivament. 

 
2. Aprovar la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 

personal laboral i eventual de 2018, la qual s’incorpora a aquesta proposta com a 
annex III; trametre’n una còpia al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals en el termini de trenta dies des d’aquest acord i publicar-les 
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

  
3. Aprovar l’organigrama tècnic que s’incorpora a aquesta proposta, com a annex IV I 

V. 
 
4. Aprovar el pla de disposició de fons de 2018 que s’incorpora a la proposta, com a 

annex VI. 
 
5. Aprovar les dotacions econòmiques als grups comarcals per a l’any 2018, d’acord 

amb els criteris següents: 
 

- Tram fix:         158,88 euros mensuals per grup 
- Tram variable:  201,19 euros mensuals per conseller i consellera comarcal adscrits 

al grup. 
 

6. Aprovar una assignació econòmica a favor dels consellers de 95 euros per 
assistència als òrgans col·legiats del Consell Comarcal per la concurrència efectiva 
a les sessions de l’any 2018, tret d’aquells consellers amb dedicació parcial o 
exclusiva. 

 
7. Modificar la relació de llocs de treball de 2017 en el sentit següent: 

 
1. Baixa per amortització del lloc de treball amb el codi MAT008 amb la denominació 

auxiliar servei de neteja. 
2. Modificació de la dotació del lloc de treball amb el codi MAT004 de 2 a 3 unitats amb la 

denominació arquitecte/a. 
3. Modificació de la dotació del lloc de treball amb el codi MAT002 de 2 a 7 unitats amb la 

denominació enginyer/a tècnic/a. 
4. Modificació de la dotació del lloc de treball amb el codi MAT009 de 4 a 2 unitats amb la 

denominació enginyer/a tècnic/a. 
5. Modificació de la dotació del lloc de treball amb el codi DL006 de 9 a 11 unitats amb la 

denominació tècnic/a de gestió de l’Àrea de Desenvolupament Local. 
6. Modificació de la denominació del lloc de treball amb el codi PIV006 pel de responsable 

de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 
7. Modificació de la denominació del lloc de treball amb el codi PIV005 pel de Suport 

recepció-telefonista. 
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8. Modificació de la dotació del lloc de treball amb el codi PSI026 de 2 a 1 unitat amb la 
denominació administratiu/va de l’Àrea de Polítiques Socials i d’igualtat. 

9. Modificació de la dotació del lloc de treball amb el codi PSI032 de 4 a 2 unitats amb la 
denominació d’educador/a social de Serveis Socials Bàsics. 

10. Modificació de la dotació del lloc de treball amb el codi PSI016 de 3 a 4 unitats amb la 
denominació de treballador/a social de Serveis Socials Bàsics. 

11. Modificació de la denominació del lloc de treball amb el codi PSI024 pel de 
coordinador/a d’Autonomia. 

12. Modificació de la denominació del lloc de treball amb el codi PSI028 pel de 
coordinador/a Serveis Socials Bàsics. 

13. Creació del lloc de treball amb el codi PSI037 amb la denominació de coordinador/a 
d’Infància i Famílies. 

14. Baixa per amortització del lloc de treball amb el codi PSI015 amb la denominació 
treballador/a social en comissió de serveis. 

15. Creació d’un nou lloc de treball amb el codi GP002 amb la denominació gabinet de 
presidència per la previsió d’una funcionarització del personal laboral. 

16. Creació d’un nou lloc de treball  amb el codi SSPP002 amb la denominació tècnic/a 
d’ensenyament per la previsió d’una funcionarització del personal laboral.  

17. Modificació del nom del lloc de treball amb el codi SEC010 pel de tècnic/a superior del 
Servei de Millora i Estratègia Corporativa. 

18. Baixa per amortització del lloc de treball amb el codi SEC004 amb la denominació de 
tècnic superior de Serveis Jurídics. 

19. Modificació de la dotació del lloc de treball amb el codi SSPP010 de 2 a 1 unitat amb la 
denominació de tècnic/a de gestió d’habitatge. 

20. Baixa per amortització del lloc de treball amb el codi SSPP003 amb la denominació de 
tècnic/a de joventut, habitatge i consum. 

21. Modificació de la dotació del lloc de treball amb el codi SSPP001 de 2 a 3 unitats amb 
la denominació tècnic/a de salut.  

22. Creació d’un nou lloc de treball amb el codi PSI035 amb la denominació tècnic/a 
d’Accessibilitat del personal laboral. 

23. Creació d’un nou lloc de treball amb el codi PSI036 amb la denominació Mentor/a de 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del personal funcionari. 

24. Creació d’un nou lloc de treball amb el codi SSPP014 amb la denominació 
administratiu/va de l’Àrea de Serveis Personals del personal laboral. 

25. Creació d’un nou lloc de treball amb el codi SEC013 amb la denominació director/a 
projecte FEDER de Secretaria del personal funcionari interí. 

 
8. Establir una indemnització de 50 euros a favor dels portaveus dels grups polítics 

comarcals per sessió de Junta de Portaveus en què assisteixin 
 

9. Establir una indemnització per les assistències per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans consultius de 14,25 euros. 

 
10. Publicar els acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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El president 
 
Alguna paraula? 
 
El senyor Carles Fernández Pérez  
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Breument, explicar el sentit del nostre vot, que serà d’abstenció, perquè aquest any no 
hi ha hagut ni la deferència que va haver l’any passat per part del president de trucar el 
nostre representant per comentar una mica el pressupost. És a dir, se’ns ha ignorat 
absolutament, no se si a la resta de grups que no formen part del govern també, 
imagino que sí, i això ens està dient com s’està desenvolupant aquest mandat, en el 
que una institució que hauria de ser el més unitària possible, s’ha anat desviant cada 
cop més, i ignorant, si més no, a la resta de grups, però especialment a un grup que 
governa ciutats que representen més de la meitat de la comarca. Entenem que 
aquesta manera d’actuar trenca cada cop més el que ha estat l’esperit del Consell 
Comarcal des dels seus inicis, que ha estat un esperit unitari, i que això s’està trencant 
treballant d’aquesta manera, i nosaltres no ens podem sentir corresponsables d’aquest 
pressupost. No votarem en contra perquè la major part de qüestions que es plantegen 
son qüestions finalistes, però sí que entenem que, malgrat que no es formi part del 
govern, és una bona pràctica convidar els grups de l’oposició a poder debatre, que és 
el que fem nosaltres habitualment als ajuntaments en els que governem. I, després 
també una altra qüestió, quan nosaltres presentem mocions en el ple, són perquè 
després es puguin executar. I nosaltres vam presentar una moció sobre una xarxa de 
camins que no veiem cap reflex en el pressupost, i nosaltres no presentem mocions 
que siguin de cara a la galeria, sinó perquè després, sabem que és un tema a llarg 
termini, però que poc a poc comencem a fer coses, i tampoc veiem aquest reflex. Si 
s’hagués pogut produir aquest debat i s’hagués compartit, probablement això s’hagués 
pogut comentar i s’hagués pogut incorporar o no, però si més no trobem a faltar un 
primer element que és molt preocupant, que és això de no tenir en compte en un 
òrgan, que entenem que ha de ser pel conjunt de ciutadans i de municipis de la 
comarca governats per diferents grups polítics, i el segon, aquest que em referia, 
nosaltres quan presentem propostes o mocions són perquè es tirin endavant, no 
perquè quedin cara a la galeria. 
 
El president 
 
Molt bé, aquesta proposta de pressupost va ser explicada i debatuda a la Comissió 
informativa, i per part del seu grup va haver-hi preguntes i comentaris, i per tant va 
haver la oportunitat de parlar-ne. Per tant, no és que no es parlés amb els grups, a la 
Comissió informativa tots els grups en van poder parlar. En tot cas, sí que em puc 
comprometre a que el proper pressupost intentem millorar-ho, i per tant, si abans de la 
Comissió informativa podem fer una prèvia, ho intentarem. 
 
La senyora Marialluïsa Ferré i Garcia 
 
El fet de que es porti, com és preceptiu, a la Comissió informativa, i que tots els grups 
participin, no priva ni eximeix del que ha dit el company del grup, que és la voluntat 
política de participar en la elaboració, que és prèvia a que aquesta proposta de 
pressupost vagi a Comissió informativa. Per tant una cosa no impedeix l’altre, més bé 
al contrari. 
 
El senyor Isidre Pineda i Moncusí 
 
Sí, en referència a la moció de la xarxa de camins, comentar que ahir precisament es 
va fer la presentació de l’estudi de la xarxa de camins, una fotografia molt interessant 
en la que vam poder veure que la xarxa de camins a la comarca del Vallès Oriental és 
d’allò més densa, amb la mateixa densitat de camins que a Suïssa, i vam analitzar el 
potencial que té la nostra comarca. Això s’ha treballat conjuntament amb els 
ajuntaments i aquest estudi serà enviat als diferents ajuntaments perquè podeu 
analitzar localment cada una de les situacions, i a partir d’aquí esperem treure una 
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sèrie d’accions, que hem d’anar reflexionant amb un grup de treball que proposa la 
mateixa comissió d’aquest estudi de la xarxa de camins. No recordo precisament quins 
punts deia la moció, però el que vull dir és que és una qüestió que s’està treballant al 
Consell i que s’està treballant de forma col·laborativa als diferents municipis. 
 
El senyor Ignasi Simon i Ortoll 
 
Simplement dir, que la nostra proposta, ja sabem que hi ha aquesta xarxa de camins i 
s’està treballant juntament amb la Diputació de Barcelona, però la nostra era una xarxa 
alternativa al transport públic, al transport individualitzat. Però no eren camins, sinó 
alternatives directes entre pobles, molts d’aquells camins que van paral·lels a la 
carretera, però del que esteu parlant són camins rurals i camins diferents, però no eren 
els mateixos, per això nosaltres vam introduir la moció, en la que es parlava de poder-
ho fer, però no ha quedat reflectit enlloc. I al menys són coses que es podien haver 
parlat, que és el que demanem i reclamem. 
 
El president 
 
Alguna paraula més? Passem a votació. 
 
L’acta de la sessió ordinària de 22 de setembre de 2017, s’aprova amb els 13 vots a 
favor de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors 
i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Casademunt i Domènech, Dolors Castellà 
i Puig, Isidre Pineda i Moncusí, David Ricart i Miró i Marta Vilaret i Garcia; per part del 
Grup Comarcal Federació Convergència i Unió, els senyors i les senyores Maria 
Teresa Bada i Franquet, Maria Lluïsa Berdala i Cirera, Ferran Jiménez i Muñoz, Joan 
Mora i Alsina, Àlex Sastre i Prieto, Marc Uriach i Cortinas i Jordi Xena i Ibáñez. I les 10 
abstencions de, per part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, els senyors Albert Camps i Giró, Mireia Dionisio i Calé, Carles 
Fernández i Pérez, Marialluïsa Ferré i Garcia i Ignasi Simon i Ortoll; per part del Grup 
Comarcal Iniciativa de Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, els 
senyors Miguel Angel Bueno i Aranda, Jordi Manils i Tavío i José Alexander Vega i 
Sabugueiro; per part del Grup Comarcal del Partit Popular, la senyora Susana Calvo i 
Casadesus; i per part del Grup Comarcal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, la 
senyora Ángeles Maria Menchen Gallardo. 
 
 
6. Dictamen de declarar deserta la concertació d’una operació de tresoreria 

iniciada mitjançant acord de Ple de 22 de novembre de 2017. 
 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de Comissió Informativa de 13 de desembre 
de 2017, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de novembre de 2017, la tresorera del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 

senyora Carme Torrabadella i Vilaseca, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
1. 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. 
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2. 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 2017 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. 

 
3. La Generalitat de Catalunya té pendent de transferir al Consell Comarcal una quantitat 

important i, de la qual no tenim cap data de previsió de cobrament durant el present 
exercici econòmic. 

 
4. Donat el curt termini per regularitzar aquesta situació i per tal de poder complir amb les 

nostres obligacions d’atendre el pagament dels interessos i capital de les operacions 
financeres, el Ple del Consell Comarcal en data 22 de novembre de 2017, va 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: 
 
Import: 1.000.000€ 
Termini: 12 mesos 

Tipus d’interès màxim millorable a la baixa: variable en base a l’euríbor trimestral +                              
marge prudència financera (topall màxim 0,50% atès que el Consell Comarcal compleix amb 
els principis d’estabilitat pressupostària, deute públic, PMP a menys de 60 dies i 
subministrament de la información económica financera al Ministeri d’Hisenda) 
Comissió d’obertura: exempt 
Comissió de no disponibilitat: 0,10% anual millorable a la baixa 
Altres comissions: exempt 

 
5. Es notifica aquest acord a les entitats financeres amb domicili a Granollers a fi de presentar 

ofertes fins la data límit del 29 de novembre de 2017, en les quals s’ha d’adjuntar el model 
de contracte. 

 
6. Les ofertes presentades dins de termini, són les següents: 
 

ENTITAT BANCÀRIA BANKIA SA 

TIPUS OPERACIÓ/MODALITAT Crèdit 

LÍMIT DE CRÈDIT 1.000.000€ 

TERMINI 12 mesos 

TIPUS D’INTERÈS  Euribor trimestral + 0,61%  
(Marge total) 

COMISSIÓ DE FORMALITZACIÓ 0% 

DESPESES D’OBERTURA 0% 

COMISSIÓ DE NO DISPONIBILITAT  0% 

ALTRES COMISSIONS 0% 

ALTRES CONDICIONS:  Formalització davant del secretari del 
Consell Comarcal   

DATA LÍMIT VALIDESA OFERTA 3 mesos 

 
7. En data 29 de novembre de 2017 s’analitzen les ofertes presentades i en resulten les 

següents,  
 
FONAMENTS DE DRET 
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1.- L’article 50 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, podran 
adherir-se les que compleixin tots els requisits següents: 
 

a) Els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic. 
b) El període mitjà de pagament a proveïdors no supera en més de trenta dies el 
termini màxim previst a la normativa sobre morositat durant els dos últims mesos previs 
a la sol·licitud. 
c) Que està al corrent de les obligacions de subministrament d'informació 
economicofinancera. 
 

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, les 
dades relatives a l'endeutament i al període mitjà de pagament a proveïdors. 
 
El Consell Comarcal compleix amb tots els requisits esmentats en l’article 50. 
 
2.- D’acord amb la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaría General del Tresor i 
Política Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals, els 
diferencials màxims a aplicar sobre el cost de finançament de l’Estat per a les operacions 
d’endeutament de les EELL seran: 
 

  Operacions a curt i llarg termini concertades per Entitats Locals que compleixen les 
condicions d’elegibilitat al Fons d’Impuls Econòmic: 50 punts bàsics 

 
3.- Que d’acord amb els dos punts precedents, l’oferta presentada per l’entitat Bankia , amb un 
tipus d’interès Euroibor trimestral + 0,61%, excedeix el tipus d’interès marcat per el principi de 
prudència financera, informat en l’epígraf precedent.  
 
Per això, PROPOSO: 
  
1.- Deixar deserta l’operació de tresoreria a curt termini iniciada per acord de Ple de 22 de 
novembre de 2017. 
 
La qual cosa s’informa als efectes oportuns, sense perjudici de millor dictamen fonamentat en 
dret.” 
 
2. El 29 de novembre de 2017, el senyor Josep Barberà i Boix, interventor general del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès l’informe següent:  
 

 Antecedents de fet  
 
1.- Atès l’expedient per formalitzar una operació de tresoreria a curt termini del ple del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental de data 22 de novembre de 2017  
 
2.- Atesa la proposta presentada per part de Bankia de data 29 de novembre de 2017, 
número de registre d’entrada E-2017-008377 pel qual oferta les següents condicions 
financeres:  
 
a) Import: 1.000.000,00€  
b) Termini de l’operació: 12 mesos  
c) Tipus d’interès: variable Euribor a 3 meos + 0,61%  
d) Període de liquidació d’interessos: trimestral  
e) Comissió apertura: 0%  
f) Comissió de disponibilitat: 0%  
g) Altres comissions: 0%  
f) Interessos de demora: 2% anual.  
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Fonaments de dret  
 
Segons s’estableix en l'Annex 3.2. de la Resolució de 4 de juliol de 2017 (BOE de 6 de juliol 
de 2017), 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:  
Per a les Entitats Locals, els diferencials màxims sobre el cost de finançament de l'Estat 
seran:  
A. Operacions no instrumentades en valors dels venciments quedaran coberts pel Fons de 
Finançament a Entitats Locals: 20 punts bàsics.  
B. Operacions no instrumentades en valors amb els venciments no coberts pel Fons de 
Finançament a Entitats Locals:  
I. Operacions a curt i llarg termini concertades per Entitats Locals que compleixen les 
condicions d'elegibilitat al Fons d'Impuls Econòmic: 50 punts bàsics.  
II. Operacions a curt i llarg termini concertades per Entitats Locals que no compleixen les 
condicions d'elegibilitat al Fons d'Impuls Econòmic: 75 punts bàsics.  
 
Conclusió  
1.- Desestimar l’oferta presentada per part de l’entitat bancària BANKIA amb motiu de 
superar els lidars màxims del tipus d’interessos assenyalats per part de la Resolució de 4 
de juliol de 2017 (BOE de 6 de juliol de 2017), 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 que queda fitxat en 50 punts 
bàsics. 

 
3. El 13 de desembre de 2017 la Comissió Informativa ha aprovat informar 

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

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’acord  del Ple del Consell Comarcal de 22 de novembre de 2017, d’aprovació de 

l’expedient de contractació d’una operació de tresoreria a curt termini amb les 
condicions financeres següents: 
 
- Tipus d’operació: pòlissa de crèdit 
- Import: 1.000.000 EUR 
- Termini: 12 mesos  
- Tipus d’interès màxim millorable a la baixa: variable en base a l’euríbor 

trimestral + marge prudència financera (topall màxim del 0,50% tenint en 
compte que el Consell Comarcal compleix amb els principis d’estabilitat 
pressupostària deute públic, PMP a menys de 60 dies i subministrament de la 
informació econòmica financera al Ministeri d’Hisenda) 

- Comissió d’obertura: exempt 
- Comissió de no disponibilitat: 0,10% anual millorable a la baixa 
- Altres comissions: exempt 

 
2. L’article 51 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per 

Reial decret legislatiu 2/2004, d’ara endavant TRLHL, estableix que les entitats 
locals podran concertar operacions de crèdit a curt termini, que no excedeixin d’un 
any, sempre que en el seu conjunt no superin el 30 per cert dels seus ingressos 
liquidats per operacions corrents en l’exercici anterior, excepte que l’operació hagi 
de realitzar-se en el primer semestre de l’any sense que s’hagi produït la liquidació 
del pressupost d’aquell exercici, en llur cas es prendrà en consideració la liquidació 
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de l’exercici anterior a aquest últim. A aquests efectes tindran la consideració 
d’operacions de crèdit a curt termini, entre d’altres les següents:  
 
a) ... 

 
b) Els préstecs i crèdits concedits per entitats financeres per a cobrir 

desfasaments transitoris de crèdit.  
 

c) ... 
 
3. L’article 52.2 del TRLHL, estableix la competència del Ple, una vegada superats 

els límits establerts per a la concertació de l’operació de tresoreria.  
 

4. L’article 4.1 l) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de contractes del sector públic, 
en què exclou de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, entre d’altres, els contractes 
relatius a serveis financers relacionats amb l’emissió, compra, venta i transferència 
de valors o d’altres instruments financers, en particular les operacions relatives a la 
gestió financera de l’Estat, així com les operacions destinades a l’obtenció de fons 
o capital pels ens, organismes i entitats dels sector públic, així com els serveis 
prestats per el Banc d’Espanya i les operacions de tresoreria. 
 

5. L’annex 3 epígraf 2n de la Resolució de 4 de juliol de 2017, 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 
comunitats autònomes i entitats locals, el qual preveu per a les entitats locals, els 
diferencials màxims sobre el cost de finançament de l’Estat següents:  

 
a. /... 
b. Operacions no instrumentades en valors que llur venciment no quedi cobert pel 

Fons de Finançament a entitats locals que siguin operacions a curt i a llarg 
termini concertades per entitats locals que compleixin les condicions 
d’elegibilitat al Fons d’Impuls Econòmic: 50 punts bàsics.  
 

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Declarar deserta la concertació d’una operació de tresoreria iniciada mitjançant 

l’acord de Ple de 22 de novembre de 2017, d’acord amb els informes de la relació 
de fets. 

 
2. Notificar aquest acord a Bankia, SA.” 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
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El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
 
7. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de 

col·laboració per a l’assistència tècnica en matèria de salut pública amb 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

  
Coneguda la part dispositiva del dictamen de Comissió Informativa de 13 de desembre 
de 2017, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de novembre de 2017, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, ha emès l’informe següent:  
“ 
1. La salut pública comprèn el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la 

societat, mitjançant la mobilització de recursos humans i materials, orientats a protegir i 
promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la 
salut pública.  

  
2. Els ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueixen la Llei 15/1990, 

d’ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa 
sanitària específica, són competents per a prestar els serveis mínims en matèria de 
salut pública següents:  

  
a) L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals  
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi  
c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic  
d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses 

les piscines  
e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i 

pírcing  
f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats 

del comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als 
consumidors, com a activitat principal o complementària d’un establiment, amb 
repartiment a domicili o sense, de la producció d’àmbit local i del transport urbà (se 
n’exclou l’activitat de subministrament d’aliments preparats per a col·lectivitats, per 
a altres establiments o per a punts de venda)  

g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de 
companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues  

h) La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals  
i) Les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, 

d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria  
  
3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té entre la seva cartera de servei la prestació 

d’assistència als municipis de la comarca en temes relacionats amb sanitat, amb 
promoció i protecció de la salut i amb reducció de danys i riscos en salut pública.   
 
Des del Consell Comarcal també es facilita informació i coordinem accions que són 
d’interès pels municipis de la comarca i es gestionem projectes d’interès per a la 
comarca que poden ser o propis, o en col·laboració amb altres administracions d’abast 
territorial més ampli.  
 
Així el Consell Comarcal coopera amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament 
tècnic amb relació als aspectes de competència municipal en matèria de salut.  
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La Guia de serveis del Consell Comarcal recull que les funcions que engloben aquest 
servei d’assistència tècnica i assessorament en matèria de salut són:   

  
- Inspecció i aplicació de mesures d’higiene en el sector del comerç minorista de 

l’alimentació i restauració:  
o Establir un protocol de control dels establiments d’alimentació i de 

restauració del municipi segons el programa de seguretat alimentària 
municipal: establir el risc sanitari i atorgament del número de registre 
sanitari, establir el protocol del control periòdic de seguiment en funció del 
risc.  

o Formalitzar el registre sanitari municipal d’establiments minoristes 
alimentaris i la seva actualització i manteniment. 

o Dur a terme el control de les parades de productes alimentaris del mercat 
ambulant i del mercat municipal (sedentari).  

o Promoure les mesures correctes d’higiene establertes en les guies 
editades per la Generalitat de Catalunya per a cada sector (restauració, 
carnisseries, peixateries, fires i mercats no sedentaris, etc.).  

o Inspeccions, visites de control i de seguiment i la gestió dels expedients 
dels establiments d’alimentació i de restauració.  

- Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi:  
o Creació del cens de les instal·lacions municipals i no municipals amb risc 

de transmissió de Legionel·la (alt i baix risc).  
o Controls oficials de les instal·lacions de baix risc (competència municipal).  
o Comunicació a l’ ASPCAT del cens actualitzat de les instal·lacions d’alt risc 

(competència de la Generalitat).  
- Gestió del risc per a la salut dels establiments de tatuatges, pírcing i 

micropigmentació: 
o Creació del cens d’establiments on es facin tatuatges, pírcing, i 

micropigmentació.  
o Control oficial dels establiments.  
o Establiment del protocol d’actualització i comunicació a l’ASPC.  

- Gestió del risc per  a la salut derivat de l’aigua de consum humà: (control en aixeta 
de l’aigua de consum en establiments públics). 

- Gestió del risc per a la salut en habitatges (insalubritat)  
- La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics i de companyia. 
- Activitats de Promoció de la salut (campanyes d'educació sanitària tipus cartell 

d'enterovirus, dia mundial de l'activitat física, etc.).  
  
4. El 31 d’octubre de 2017 mitjançant registre d’entrada número 7535 l’Ajuntament de 

Caldes de Montbui expressa que requereix d’assistència en matèria de salut i està 
interessat en què el Consell Comarcal del Vallès Oriental li presti suport en aquesta 
matèria.  
 
La dedicació d’assistència tècnica que l’Ajuntament de Caldes de Montbui sol·licita és 3 
dies a la setmana. 
 

5. El cost anual per a l’any 2018 de l’assessorament en matèria de salut amb una 
dedicació de 21 hores setmanals és de trenta-quatre mil vint-i-sis euros amb vuitanta-
vuit cèntims (34.026,88€). 
 
L’Ajuntament abonarà al Consell Comarcal el cost del servei per meitats iguals, el 
darrer dia del primer mes i setè mes de la prestació de l’assistència. Per l’any 2018 el 
primer pagament es fixa pel 31 de gener i el segon pagament es fixa pel 31 de juliol.  
 
L’Ajuntament haurà de facilitar un espai adequat amb els recursos tècnics i materials 
necessaris així com l’accés a tota la informació necessària per dur a terme 
satisfactòriament les funcions acordades.   

 
Per tant, PROPOSO:  
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Que es dugui a terme un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
per a l’assistència tècnica en matèria de salut per al període de l’1 de gener de 2018 i fins 
el 31 de desembre de 2018.” 

 
2. El 13 de desembre de 2017 la Comissió Informativa ha aprovat informar 

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

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

mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, 
disposa que 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.  
 

2. L’article 150 del TRLMRLC 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.    
 

3. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, estableix la competència de la comarca per a la 
prestació d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
 

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 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. 
 

6. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una 
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament 
de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un 
interès comú. 
 

7. Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de 
formalització i la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin 
eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent. 
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8. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, pel que fa al règim jurídic dels convenis.  
 

9. 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. 

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

secretari o secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o 
de qui legalment els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que 
es tracti de matèries per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  
 
En el mateix sentit, l’article 3.b) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, quan disposa que la funció d’assessorament legal 
preceptiu comprèn: …L’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes 
l’aprovació dels quals requereixi una majoria especial. 

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

de Caldes de Montbui, per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut 
pública, d’acord amb el contingut següent: 
 
 

R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Jordi Solé Ferrando, alcalde president de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, assistit per la secretària de la corporació, senyora Ma Remei Sala Leal. 

 
 

I N T E R V E N E N 
 

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament les Caldes de Montbui, en 
virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 

 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte. 
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Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
 

M A N I F E S T E N 
 

IV. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència 
tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions 
tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
V. Que l’Ajuntament de les Caldes de Montbui, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria de salut i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

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

l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de salut.  
 

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

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

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

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

II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica. 

 
III. L’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, sota la rúbrica els 

serveis mínims dels ens locals, preveu que els ajuntaments, d'acord amb les 
competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, 
i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són 
competents per a prestar, entre d’altres, els serveis mínims en matèria de salut 
pública de gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi; gestió del 
risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing; gestió del 
risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç 
minorista, del servei i la venda directa d'aliments preparats als consumidors, com a 
activitat principal o complementària d'un establiment, amb repartiment a domicili o 
sense, de la producció d'àmbit local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat de 
subministrament d'aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o 
per a punts de venda; les altres activitats de competència dels ajuntaments en 
matèria de salut pública, d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria. 
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IV. L’article 53.7 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, disposa que els ens 
locals han de disposar dels recursos econòmics i materials suficients per a exercir les 
competències en matèria de salut pública amb eficàcia i eficiència, tenint en compte la 
cooperació econòmica i tècnica dels ens supralocals d'acord amb el que estableix la 
normativa de règim local, sens perjudici dels programes de col·laboració financera 
específica que, d'acord amb la normativa de cooperació local, l'Administració de la 
Generalitat estableixi per a activitats de salut pública. 

 
V. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

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

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

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

 
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i 
la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o 
butlletí oficial corresponent. 

 
VII. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

pel que fa al règim jurídic dels convenis.  
 

VIII. 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. 

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

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de salut pública 
del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 

a) Inspecció i aplicació de mesures d’higiene en el sector del comerç minorista de 
l’alimentació i restauració: 
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1. Controlar els establiments d’alimentació i de restauració del municipi: establir el 
risc sanitari i atorgament del número de registre sanitari, establir el protocol del 
control periòdic de seguiment en funció del risc. 

2. Actualitzar i mantenir el registre sanitari municipal d’establiments minoristes de 
l’alimentació. 

3. Dur a terme el control de les parades de productes alimentaris dels mercats 
ambulants. 

4. Promoure les mesures correctes d’higiene establertes en les guies editades per 
la Generalitat de Catalunya. 

5. Dur a terme el control de les parades de productes alimentaris de fires i 
activitats extraordinàries. 

 
b) Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi: 

1. Mantenir i actualitzar el cens de torres de refrigeració i condensadors 
evaporatius dins el municipi  

2. Comunicar a l’ASPCAT el cens de torres de refrigeració i condensadors 
evaporatius del municipi. 

3. Establir i mantenir un cens de la resta de les instal·lacions de risc de 
proliferació i dispersió de legionel·la (Alt i Baix Risc) 

4. Assessorament tècnic en les instal·lacions de risc de proliferació i dispersió de 
legionel·la de titularitat municipal. 

5. Controlar i inspeccionar les instal·lacions de baix risc de proliferació i dispersió 
de legionel·la. 

 
c) Control dels establiments de tatuatges, pírcing i micropigmentació: 

1. Crear i mantenir el cens d’establiments on es facin tatuatges, pírcing, i 
micropigmentació. 

2. Establiment del protocol d’actualització i comunicació a l’ASPCAT. 
3. Control sanitari dels establiments 
 

d) Gestió del risc per a la salut derivat de l’aigua de consum humà. 
1. Control de la qualitat de l’aigua de l’aixeta en el punt de consum, d’acord amb 

el RD 140/2003. 
2. Vigilància de la qualitat de les fonts naturals.  

 
e) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als indrets habitats, 

incloses les piscines d’ús públic. 
1. Inspeccions, visites de control i de seguiment i la gestió dels expedients dels 

habitatges amb situacions d’insalubritat. 
2. Vigilància sanitària de les piscines d’ús públic del municipi. 
 

f) Gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics i dels animals de 
companyia 
 

g) Activitats de promoció de la salut, com ara campanyes d’educació sanitària. 
 

2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 
amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament de 21 hores.  

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les 
destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 

funcions assistencials acordades. 
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2. Dotar d’un espai adequat amb els recursos tècnics i materials necessaris per a dur a 

terme les funcions objecte d’aquest conveni. 
 
3. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon des de l’1 

de gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2018, s’estima en trenta-quatre mil vint-i-
sis euros amb vuitanta-vuit cèntims (34.026,88 EUR). 

 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada al punt 

precedent, mitjançant els pagaments següents: 
 

- Abans del 31 de gener de 2018: disset mil tretze euros amb quaranta-quatre 
cèntims (17.013,44 EUR) 

- Abans del 31 de juliol de 2018: disset mil tretze euros amb quaranta-quatre 
cèntims (17.013,44 EUR) 

 
Els pagaments esmentats es portaran a terme mitjançant transferència bancària al 
número de compte ES37.0182.6035.4702.0160.0964, titularitat del CONSELL 
COMARCAL. 
 

3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el 
que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura per l’última de les parts i 

estén els seus efectes des de l’1 de gener de 2018 i fins el 31 de desembre de 2018. 
 

2. El conveni pot ser objecte d’una pròrroga d’una durada d’un any mitjançant acord 
exprés de les parts. 

 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per 
les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en 
concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel 

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

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

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

 
Vuitè. Publicació 
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El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT.  
d) El CONSELL COMARCAL tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels 
perjudicis que se li hagin originat com a conseqüència d’això 
e) El compliment del període de vigència 
f) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 
les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
Les parts, després de llegir el present conveni, mostren la seva conformitat, ratifiquen el 
seu contingut i el signen. 
 

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona.” 

 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
 
  
8. Dictamen d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de 

col·laboració per a l’assistència tècnica en matèria de salut pública amb 
l’Ajuntament de Canovelles. 
  

Coneguda la part dispositiva del dictamen de Comissió Informativa de 13 de desembre 
de 2017, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de novembre de 2017, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, ha emès l’informe següent:  
 
1. La salut pública comprèn el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la 

societat, mitjançant la mobilització de recursos humans i materials, orientats a protegir i 
promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut 
pública.  

  
2. Els ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueixen la Llei 15/1990, 

d’ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa 
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sanitària específica, són competents per a prestar els serveis mínims en matèria de salut 
pública següents:  

  
a) L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals  
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi  
c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic  
d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les 

piscines  
e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing  
f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del 

comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors, 
com a activitat principal o complementària d’un establiment, amb repartiment a domicili 
o sense, de la producció d’àmbit local i del transport urbà (se n’exclou l’activitat de 
subministrament d’aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o 
per a punts de venda)  

g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de 
companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues  

h) La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals  
i) Les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, 

d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria  
  
3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té entre la seva cartera de servei la prestació 

d’assistència als municipis de la comarca en temes relacionats amb sanitat, amb promoció i 
protecció de la salut i amb reducció de danys i riscos en salut pública.   
 
Des del Consell Comarcal també es facilita informació i coordinem accions que són 
d’interès pels municipis de la comarca i es gestionem projectes d’interès per a la comarca 
que poden ser o propis, o en col·laboració amb altres administracions d’abast territorial més 
ampli.  
 
Així el Consell Comarcal coopera amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic 
amb relació als aspectes de competència municipal en matèria de salut pública.  
 
La Guia de serveis del Consell Comarcal recull que les funcions que engloben aquest 
servei d’assistència tècnica i assessorament en matèria de salut són:   

  
- Inspecció i aplicació de mesures d’higiene en el sector del comerç minorista de 

l’alimentació i restauració:  
o Establir un protocol de control dels establiments d’alimentació i de restauració 

del municipi segons el programa de seguretat alimentària municipal: establir el 
risc sanitari i atorgament del número de registre sanitari, establir el protocol del 
control periòdic de seguiment en funció del risc.  

o Formalitzar el registre sanitari municipal d’establiments minoristes alimentaris i 
la seva actualització i manteniment. 

o Dur a terme el control de les parades de productes alimentaris del mercat 
ambulant i del mercat municipal (sedentari).  

o Promoure les mesures correctes d’higiene establertes en les guies editades per 
la Generalitat de Catalunya per a cada sector (restauració, carnisseries, 
peixateries, fires i mercats no sedentaris, etc.).  

o Inspeccions, visites de control i de seguiment i la gestió dels expedients dels 
establiments d’alimentació i de restauració.  

- Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi:  
o Creació del cens de les instal·lacions municipals i no municipals amb risc de 

transmissió de Legionel·la (alt i baix risc).  
o Controls oficials de les instal·lacions de baix risc (competència municipal).  
o Comunicació a l’ ASPCAT del cens actualitzat de les instal·lacions d’alt risc 

(competència de la Generalitat).  
- Gestió del risc per a la salut dels establiments de tatuatges, pírcing i micropigmentació: 

o Creació del cens d’establiments on es facin tatuatges, pírcing, i 
micropigmentació.  
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o Control oficial dels establiments.  
o Establiment del protocol d’actualització i comunicació a l’ASPC.  

- Gestió del risc per  a la salut derivat de l’aigua de consum humà: (control en aixeta de 
l’aigua de consum en establiments públics). 

- Gestió del risc per a la salut en habitatges (insalubritat)  
- La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics i de companyia. 
- Activitats de Promoció de la salut (campanyes d'educació sanitària tipus cartell 

d'enterovirus, dia mundial de l'activitat física, etc.).  
  
4. El 27 de novembre de 2017 mitjançant registre d’entrada número E2017008304 

l’Ajuntament de Canovelles expressa que requereix d’assistència en matèria de salut i està 
interessat en què el Consell Comarcal del Vallès Oriental li presti suport en aquesta 
matèria.  
 
La dedicació d’assistència tècnica que l’Ajuntament de Canovelles sol·licita és 2 dies a la 
setmana. 
 

5. El cost anual per a l’any 2018 de l’assessorament en matèria de salut amb una dedicació 
de 14 hores setmanals és de vint-i-dos mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta-
vuit cèntims (22.684,58€). 
 
L’Ajuntament abonarà al Consell Comarcal el cost del servei per meitats iguals, el darrer 
dia del primer mes i setè mes de la prestació de l’assistència. Per l’any 2018 el primer 
pagament es fixa pel 31 de gener i el segon pagament es fixa pel 31 de juliol.  
 
L’Ajuntament haurà de facilitar un espai adequat amb els recursos tècnics i materials 
necessaris així com l’accés a tota la informació necessària per dur a terme 
satisfactòriament les funcions acordades.   

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
Que es dugui a terme un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canovelles per a 
l’assistència tècnica en matèria de salut per al període de l’1 de gener de 2018 i fins el 31 de 
desembre de 2018. 
 
2. El 13 de desembre de 2017 la Comissió Informativa ha aprovat informar 

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

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

mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, 
disposa que 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.  
 

2. L’article 150 del TRLMRLC 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.    
 

3. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 
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4/2003, de 4 de novembre, estableix la competència de la comarca per a la 
prestació d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
 

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 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. 
 

6. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una 
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament 
de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un 
interès comú. 
 

7. Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de 
formalització i la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin 
eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent. 

 
8. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, pel que fa al règim jurídic dels convenis.  
 

9. 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. 

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

secretari o secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o 
de qui legalment els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que 
es tracti de matèries per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  
 
En el mateix sentit, l’article 3.b) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, quan disposa que la funció d’assessorament legal 
preceptiu comprèn: …L’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes 
l’aprovació dels quals requereixi una majoria especial. 
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 

de Canovelles, per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública, 
d’acord amb el contingut següent: 

 
 

R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Emiliano Cordero i Soria, alcalde president de l’Ajuntament de 
Canovelles, assistit pel secretari de la corporació, senyor Josep Berdagué Pujol. 

 
 

I N T E R V E N E N 
 

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament les Canovelles, en virtut del 
que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 

 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
 

M A N I F E S T E N 
 

I. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència 
tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes 
funcions tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de les Canovelles, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria de salut i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

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

l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de salut.  
 

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

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

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

II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica. 

 
III. L’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, sota la rúbrica els 

serveis mínims dels ens locals, preveu que els ajuntaments, d'acord amb les 
competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, 
i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són 
competents per a prestar, entre d’altres, els serveis mínims en matèria de salut 
pública de gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi; gestió del 
risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing; gestió del 
risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç 
minorista, del servei i la venda directa d'aliments preparats als consumidors, com a 
activitat principal o complementària d'un establiment, amb repartiment a domicili o 
sense, de la producció d'àmbit local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat de 
subministrament d'aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o 
per a punts de venda; les altres activitats de competència dels ajuntaments en 
matèria de salut pública, d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria. 

 
IV. L’article 53.7 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, disposa que els ens 

locals han de disposar dels recursos econòmics i materials suficients per a exercir les 
competències en matèria de salut pública amb eficàcia i eficiència, tenint en compte la 
cooperació econòmica i tècnica dels ens supralocals d'acord amb el que estableix la 
normativa de règim local, sens perjudici dels programes de col·laboració financera 
específica que, d'acord amb la normativa de cooperació local, l'Administració de la 
Generalitat estableixi per a activitats de salut pública. 

 
V. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

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

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

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

 
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i 
la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o 
butlletí oficial corresponent. 
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VII. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
pel que fa al règim jurídic dels convenis.  
 

VIII. 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. 

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

 
 

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

1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 

a) Seguretat alimentaria: 
1. Control sanitari dels establiments minoristes d’alimentació i de restauració 

segons el programa municipal de seguretat alimentària. 
2. Establir el risc sanitari dels establiments alimentaris i atorgament del número de 

registre sanitari municipal. 
3. Formalitzar el registre sanitari municipal d’establiments minoristes alimentaris. 
4. Control sanitari de les parades de productes alimentaris del mercat no sedentari 

setmanal i de les fires i festes locals. 
5. .Elaboració dels informes tècnics derivats de les visites de control sanitari. 
6. Promoure les pràctiques correctes d’higiene de manipulació d’aliments 

mitjançant campanyes d’informació dirigides als operadors alimentaris i formació 
en l’àmbit de la higiene alimentària. 

7. Assessorament en relació a les sol·licituds i justificacions de les subvencions de 
salut pública a la Diputació de Barcelona. 

 
b) Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi: 

1. Actualització del cens de les instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de 
legionel·la (tant municipals com privades). 

2. Establiment del protocol d’actualització i comunicació a l’ASPCAT 
3. Control i vigilància de les instal·lacions de baix risc. 
 

c) Control dels establiments de tatuatges, micropigmentació i pírcing: 
1. Actualització del cens d’establiments on es facin tatuatges, micropigmentació i 

pírcing. 
2. Establiment del protocol d’actualització i comunicació a l’ASPCAT. 
3. Control sanitari dels establiments on es facin tatuatges, micropigmentació i 

pírcing i atorgament de l’autorització sanitària de funcionament. 
 

d) La gestió del risc per a la salut en indrets habitats: 
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1. Control sanitari d’insalubritat en habitatges particulars mitjançant queixes o 
denúncies i elaboració dels informes tècnics corresponents. 

 
e) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic: 

1. Gestió del control en aixeta de consumidor (analítiques de l’aigua mitjançant 
laboratori acreditat extern). 

 
2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 

amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament de 14 hores.  

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les 
destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 
funcions assistencials acordades. 

 
2. Dotar d’un espai adequat amb els recursos tècnics i materials necessaris per a dur a 

terme les funcions objecte d’aquest conveni. 
 
3. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 

1. El cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon des de l’1 
de gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2018, s’estima en vint-i-dos mil sis-cents 
vuitanta-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims (22.684,58€). 

 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada al punt 

precedent, mitjançant els pagaments següents: 
 

- Abans del 31 de gener de 2018: onze mil tres-cents quaranta-dos euros amb vint-i-
nou cèntims (11.342,29 €) 

- Abans del 31 de juliol de 2018: onze mil tres-cents quaranta-dos euros amb vint-i-
nou cèntims (11.342,29 €) 

 
Els pagaments esmentats es portaran a terme mitjançant transferència bancària al 
número de compte ES37.0182.6035.4702.0160.0964, titularitat del CONSELL 
COMARCAL. 
 

3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el 
que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 
 

1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura per l’última de les parts i 
estén els seus efectes des de l’1 de gener de 2018 i fins el 31 de desembre de 2018. 
 

2. El conveni pot ser objecte d’una pròrroga d’una durada d’un any mitjançant acord 
exprés de les parts. 

 
Sisè. Naturalesa del conveni 
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Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per 
les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en 
concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 

1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel 
compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del 
servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures 
necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen en 
aquest conveni. 

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

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

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 

a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT.  
d) El CONSELL COMARCAL tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels 
perjudicis que se li hagin originat com a conseqüència d’això 
e) El compliment del període de vigència 
f) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 
les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
Les parts, després de llegir el present conveni, mostren la seva conformitat, ratifiquen el 
seu contingut i el signen. 
 

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona.” 

 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 
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9. Dictamen d'aprovació del contingut i la signatura del conveni d'assistència 
tècnica en matèria de salut pública amb l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. 

 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de Comissió Informativa de 13 de desembre 
de 2017, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de novembre de 2017, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, ha emès l’informe següent: 
 
“ 

1. La salut pública comprèn el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la 
societat, mitjançant la mobilització de recursos humans i materials, orientats a protegir i 
promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la 
salut pública.  

  
2. Els ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueixen la Llei 15/1990, 

d’ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa 
sanitària específica, són competents per a prestar els serveis mínims en matèria de 
salut pública següents:  

  
a) L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals  
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi  
c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic  
d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses 

les piscines  
e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i 

pírcing  
f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats 

del comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als 
consumidors, com a activitat principal o complementària d’un establiment, amb 
repartiment a domicili o sense, de la producció d’àmbit local i del transport urbà (se 
n’exclou l’activitat de subministrament d’aliments preparats per a col·lectivitats, per 
a altres establiments o per a punts de venda)  

g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de 
companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues  

h) La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals  
i) Les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, 

d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria  
  
3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té entre la seva cartera de servei la prestació 

d’assistència als municipis de la comarca en temes relacionats amb sanitat, amb 
promoció i protecció de la salut i amb reducció de danys i riscos en salut pública.   
 
Des del Consell Comarcal també es facilita informació i coordinem accions que són 
d’interès pels municipis de la comarca i es gestionem projectes d’interès per a la 
comarca que poden ser o propis, o en col·laboració amb altres administracions d’abast 
territorial més ampli.  
 
Així el Consell Comarcal coopera amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament 
tècnic amb relació als aspectes de competència municipal en matèria de salut.  
 
La Guia de serveis del Consell Comarcal recull que les funcions que engloben aquest 
servei d’assistència tècnica i assessorament en matèria de salut són:   
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- Inspecció i aplicació de mesures d’higiene en el sector del comerç minorista de 
l’alimentació i restauració:  

o Establir un protocol de control dels establiments d’alimentació i de 
restauració del municipi segons el programa de seguretat alimentària 
municipal: establir el risc sanitari i atorgament del número de registre 
sanitari, establir el protocol del control periòdic de seguiment en funció del 
risc.  

o Formalitzar el registre sanitari municipal d’establiments minoristes 
alimentaris i la seva actualització i manteniment. 

o Dur a terme el control de les parades de productes alimentaris del mercat 
ambulant i del mercat municipal (sedentari).  

o Promoure les mesures correctes d’higiene establertes en les guies 
editades per la Generalitat de Catalunya per a cada sector (restauració, 
carnisseries, peixateries, fires i mercats no sedentaris, etc.).  

o Inspeccions, visites de control i de seguiment i la gestió dels expedients 
dels establiments d’alimentació i de restauració.  

- Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi:  
o Creació del cens de les instal·lacions municipals i no municipals amb risc 

de transmissió de Legionel·la (alt i baix risc).  
o Controls oficials de les instal·lacions de baix risc (competència municipal).  
o Comunicació a l’ ASPCAT del cens actualitzat de les instal·lacions d’alt risc 

(competència de la Generalitat).  
- Gestió del risc per a la salut dels establiments de tatuatges, pírcing i 

micropigmentació: 
o Creació del cens d’establiments on es facin tatuatges, pírcing, i 

micropigmentació.  
o Control oficial dels establiments.  
o Establiment del protocol d’actualització i comunicació a l’ASPC.  

- Gestió del risc per  a la salut derivat de l’aigua de consum humà: (control en aixeta 
de l’aigua de consum en establiments públics). 

- Gestió del risc per a la salut en habitatges (insalubritat)  
- La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics i de companyia. 
- Activitats de Promoció de la salut (campanyes d'educació sanitària tipus cartell 

d'enterovirus, dia mundial de l'activitat física, etc.).  
  
4. El 17 de novembre de 2017 mitjançant registre d’entrada número E2017007981 

l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès expressa que requereix d’assistència en 
matèria de salut i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès Oriental li presti 
suport en aquesta matèria.  
 
La dedicació d’assistència tècnica que l’Ajuntament de Les Franqueses sol·licita és 4 
dies a la setmana. 
 

5. El cost anual per a l’any 2018 de l’assessorament en matèria de salut amb una 
dedicació de 28 hores setmanals és de quaranta-cinc mil tres-cents seixanta-nou euros 
amb disset cèntims (45.369,17 EUR). 
 
L’Ajuntament abonarà al Consell Comarcal el cost del servei per meitats iguals, el 
darrer dia del primer mes i setè mes de la prestació de l’assistència. Per l’any 2018 el 
primer pagament es fixa pel 31 de gener i el segon pagament es fixa pel 31 de juliol.  
 

L’Ajuntament haurà de facilitar un espai adequat amb els recursos tècnics i materials 
necessaris així com l’accés a tota la informació necessària per dur a terme satisfactòriament les 
funcions acordades.” 
 
2. El 13 de desembre de 2017 la Comissió Informativa ha aprovat informar 

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

mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, disposa que 
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.  
 

2. L’article 150 del TRLMRLC 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.    
 

3. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, estableix la competència de la comarca per a la 
prestació d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
 

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 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. 
 

6. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una 
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament 
de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un 
interès comú. 
 

7. Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de 
formalització i la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin 
eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent. 

 
8. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, pel que fa al règim jurídic dels convenis.  
 

9. 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 
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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. 

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

secretari o secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o 
de qui legalment els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que 
es tracti de matèries per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  
 
En el mateix sentit, l’article 3.b) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, quan disposa que la funció d’assessorament legal 
preceptiu comprèn: …L’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes 
l’aprovació dels quals requereixi una majoria especial. 

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

de les Franqueses del Vallès, per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
de salut pública, d’acord amb el contingut següent: 
 
 

R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Francesc Colomé i Tenas, alcalde president de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, assistit per la secretària de la corporació, senyora Maria Llonch 
Llonch. 

 
 

I N T E R V E N E N 
 

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament les Les Franqueses, en virtut 
del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 

 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
 

M A N I F E S T E N 
 

I. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència 
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tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes 
funcions tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de les Franqueses, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria de salut i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

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

l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de salut.  
 

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

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

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

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

II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica. 

 
III. L’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, sota la rúbrica els 

serveis mínims dels ens locals, preveu que els ajuntaments, d'acord amb les 
competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, 
i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són 
competents per a prestar, entre d’altres, els serveis mínims en matèria de salut 
pública de gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi; gestió del 
risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing; gestió del 
risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç 
minorista, del servei i la venda directa d'aliments preparats als consumidors, com a 
activitat principal o complementària d'un establiment, amb repartiment a domicili o 
sense, de la producció d'àmbit local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat de 
subministrament d'aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o 
per a punts de venda; les altres activitats de competència dels ajuntaments en 
matèria de salut pública, d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria. 

 
IV. L’article 53.7 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, disposa que els ens 

locals han de disposar dels recursos econòmics i materials suficients per a exercir les 
competències en matèria de salut pública amb eficàcia i eficiència, tenint en compte la 
cooperació econòmica i tècnica dels ens supralocals d'acord amb el que estableix la 
normativa de règim local, sens perjudici dels programes de col·laboració financera 
específica que, d'acord amb la normativa de cooperació local, l'Administració de la 
Generalitat estableixi per a activitats de salut pública. 

 
V. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
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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. 

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

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

 
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i 
la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o 
butlletí oficial corresponent. 

 
VII. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

pel que fa al règim jurídic dels convenis.  
 

VIII. 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. 

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

 
 

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

1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 

a) Inspecció i aplicació de mesures d’higiene en el sector del comerç minorista de 
l’alimentació i restauració: 
1. Controlar els establiments d’alimentació i de restauració del municipi: establir el 

risc sanitari i atorgament del número de registre sanitari, establir el protocol del 
control periòdic de seguiment en funció del risc. 

2. Actualitzar i mantenir el registre sanitari municipal d’establiments minoristes de 
l’alimentació. 

3. Dur a terme el control de les parades de productes alimentaris dels mercats 
ambulants. 

4. Promoure les mesures correctes d’higiene establertes en les guies editades per 
la Generalitat de Catalunya. 
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5. Dur a terme el control de les parades de productes alimentaris de fires i 
activitats extraordinàries. 

b) Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi: 
1. Mantenir i actualitzar el cens de torres de refrigeració i condensadors 

evaporatius dins el municipi i de les instal·lacions de Baix risc per a la 
transmissió de la legionel·losi. 

2.  Mantenir la comunicació amb l’ASPC. 
3. Controlar i inspeccionar les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de la 

legionel·losi. 
c) Control dels establiments de tatuatges, pírcing i micropigmentació: 

1. Crear i mantenir el cens d’establiments on es facin tatuatges, pírcing, i 
micropigmentació. 

2. Establiment del protocol d’actualització i comunicació a l’ASPC. 
3. Control sanitari dels establiments 

d) Gestió del risc per a la salut derivat dels habitatges amb situacions d’insalubritat. 
1. Inspeccionar i fer visites de control i de seguiment  
2. Gestionar els expedients relacionats. 

e) Gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de 
companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues: 
1. Inspeccionar i fer visites de control i de seguiment dels espais afectats. 
2. Gestionar els expedients relacionats amb plagues o animals que puguin 

suposar un risc per a la salut. 
3. Participar en les alertes per malalties de declaració obligatòria. 
4. Fer seguiment del control de plagues. 

 
2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 

amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament de 28 hores.  

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les 
destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 
funcions assistencials acordades. 

 
2. Dotar d’un espai adequat amb els recursos tècnics i materials necessaris per a dur a 

terme les funcions objecte d’aquest conveni. 
 
3. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 

1. El cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon des de l’1 
de gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2018, s’estima en quaranta-cinc mil tres-
cents seixanta-nou euros amb disset cèntims (45.369,17 EUR). 

 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada al punt 

precedent, mitjançant els pagaments següents: 
 

- Abans del 31 de gener de 2018: vint-i-dos mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb 
cinquanta-vuit cèntims (22.684,58 €) 

- Abans del 31 de juliol de 2018: vint-i-dos mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb 
cinquanta-vuit cèntims (22.684,58 €) 
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Els pagaments esmentats es portaran a terme mitjançant transferència bancària al 
número de compte ES37.0182.6035.4702.0160.0964, titularitat del CONSELL 
COMARCAL. 
 

3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el 
que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 
 

1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura per l’última de les parts i 
estén els seus efectes des de l’1 de gener de 2018 i fins el 31 de desembre de 2018. 
 

2. El conveni pot ser objecte d’una pròrroga d’una durada d’un any mitjançant acord 
exprés de les parts. 

 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per 
les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en 
concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 

1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel 
compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del 
servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures 
necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen en 
aquest conveni. 

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

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

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT.  
d) El CONSELL COMARCAL tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels 
perjudicis que se li hagin originat com a conseqüència d’això 
e) El compliment del període de vigència 
f) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 
les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
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Les parts, després de llegir el present conveni, mostren la seva conformitat, ratifiquen el 
seu contingut i el signen. 
 

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona.” 

 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

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

col·laboració per a l’assistència tècnica en matèria de salut pública amb 
l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
 

Coneguda la part dispositiva del dictamen de Comissió Informativa de 13 de desembre 
de 2017, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de novembre de 2017, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, ha emès l’informe següent:  
“ 
1. La salut pública comprèn el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la 

societat, mitjançant la mobilització de recursos humans i materials, orientats a protegir i 
promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la 
salut pública.  

  
2. Els ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueixen la Llei 15/1990, 

d’ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa 
sanitària específica, són competents per a prestar els serveis mínims en matèria de 
salut pública següents:  

  
a) L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals  
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi  
c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic  
d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses 

les piscines  
e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i 

pírcing  
f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats 

del comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als 
consumidors, com a activitat principal o complementària d’un establiment, amb 
repartiment a domicili o sense, de la producció d’àmbit local i del transport urbà (se 
n’exclou l’activitat de subministrament d’aliments preparats per a col·lectivitats, per 
a altres establiments o per a punts de venda)  

g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de 
companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues  

h) La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals  
i) Les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, 

d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria  
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3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té entre la seva cartera de servei la prestació 
d’assistència als municipis de la comarca en temes relacionats amb sanitat, amb 
promoció i protecció de la salut i amb reducció de danys i riscos en salut pública.   
 
Des del Consell Comarcal també es facilita informació i coordinem accions que són 
d’interès pels municipis de la comarca i es gestionem projectes d’interès per a la 
comarca que poden ser o propis, o en col·laboració amb altres administracions d’abast 
territorial més ampli.  
 
Així el Consell Comarcal coopera amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament 
tècnic amb relació als aspectes de competència municipal en matèria de salut.  
 
La Guia de serveis del Consell Comarcal recull que les funcions que engloben aquest 
servei d’assistència tècnica i assessorament en matèria de salut són:   

  
- Inspecció i aplicació de mesures d’higiene en el sector del comerç minorista de 

l’alimentació i restauració:  
o Establir un protocol de control dels establiments d’alimentació i de 

restauració del municipi segons el programa de seguretat alimentària 
municipal: establir el risc sanitari i atorgament del número de registre 
sanitari, establir el protocol del control periòdic de seguiment en funció del 
risc.  

o Formalitzar el registre sanitari municipal d’establiments minoristes 
alimentaris i la seva actualització i manteniment. 

o Dur a terme el control de les parades de productes alimentaris del mercat 
ambulant i del mercat municipal (sedentari).  

o Promoure les mesures correctes d’higiene establertes en les guies 
editades per la Generalitat de Catalunya per a cada sector (restauració, 
carnisseries, peixateries, fires i mercats no sedentaris, etc.).  

o Inspeccions, visites de control i de seguiment i la gestió dels expedients 
dels establiments d’alimentació i de restauració.  

- Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi:  
o Creació del cens de les instal·lacions municipals i no municipals amb risc 

de transmissió de Legionel·la (alt i baix risc).  
o Controls oficials de les instal·lacions de baix risc (competència municipal).  
o Comunicació a l’ ASPCAT del cens actualitzat de les instal·lacions d’alt risc 

(competència de la Generalitat).  
- Gestió del risc per a la salut dels establiments de tatuatges, pírcing i 

micropigmentació: 
o Creació del cens d’establiments on es facin tatuatges, pírcing, i 

micropigmentació.  
o Control oficial dels establiments.  
o Establiment del protocol d’actualització i comunicació a l’ASPC.  

- Gestió del risc per  a la salut derivat de l’aigua de consum humà: (control en aixeta 
de l’aigua de consum en establiments públics). 

- Gestió del risc per a la salut en habitatges (insalubritat)  
- La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics i de companyia. 
- Activitats de Promoció de la salut (campanyes d'educació sanitària tipus cartell 

d'enterovirus, dia mundial de l'activitat física, etc.).  
  
4. El 8 de novembre de 2017 mitjançant registre d’entrada número E/004480 i el 22 de 

novembre de 2017 mitjançant registre d’entrada número E2017008131, l’Ajuntament de 
Parets del Vallès expressa que requereix d’assistència en matèria de salut i està 
interessat en què el Consell Comarcal del Vallès Oriental li presti suport en aquesta 
matèria.  
 
La dedicació d’assistència tècnica que l’Ajuntament de Parets del Vallès sol·licita és 2 
dies a la setmana. 
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5. El cost anual per a l’any 2018 de l’assessorament en matèria de salut amb una 
dedicació de 14 hores setmanals és de vint-i-dos mil sis-cents vuitanta-quatre euros 
amb cinquanta-vuit cèntims (22.684,58 EUR). 
 
L’Ajuntament abonarà al Consell Comarcal el cost del servei per meitats iguals, el 
darrer dia del primer mes i setè mes de la prestació de l’assistència. Per l’any 2018 el 
primer pagament es fixa pel 31 de gener per un import i el segon pagament es fixa pel 
31 de juliol.  
 
L’Ajuntament haurà de facilitar un espai adequat amb els recursos tècnics i materials 
necessaris així com l’accés a tota la informació necessària per dur a terme 
satisfactòriament les funcions acordades.   

 
Per tant, PROPOSO,      
 
Que es dugui a terme un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Parets del Vallès per a 
l’assistència tècnica en matèria de salut per al període de l’1 de gener de 2018 i fins el 31 de 
desembre de 2018.” 
 
2. El 13 de desembre de 2017 la Comissió Informativa ha aprovat informar 

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

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

mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, 
disposa que 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.  
 

2. L’article 150 del TRLMRLC 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. 
 

3. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, estableix la competència de la comarca per a la 
prestació d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
 

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 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. 
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6. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una 
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament 
de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un 
interès comú. 
 

7. Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de 
formalització i la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin 
eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent. 

 
8. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, pel que fa al règim jurídic dels convenis.  
 

9. 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. 

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

secretari o secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o 
de qui legalment els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que 
es tracti de matèries per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  
 
En el mateix sentit, l’article 3.b) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, quan disposa que la funció d’assessorament legal 
preceptiu comprèn: …L’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes 
l’aprovació dels quals requereixi una majoria especial. 

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

de Parets del Vallès, per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut 
pública, d’acord amb el contingut següent: 
 
 

R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
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I de l’altra, el senyor Sergi Mingote Moreno, alcalde president de l’Ajuntament de Parets 
del Vallès, assistit pel secretari de la corporació, senyor Josep Maria Amorós Bosch. 

 
 

I N T E R V E N E N 
 

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament les Parets del Vallès, en virtut 
del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 

 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
 

M A N I F E S T E N 
 

I. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència 
tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes 
funcions tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de les Parets del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria de salut i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

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

l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de salut.  
 

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

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

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

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

II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica. 

 
III. L’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, sota la rúbrica els 

serveis mínims dels ens locals, preveu que els ajuntaments, d'acord amb les 
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competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, 
i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són 
competents per a prestar, entre d’altres, els serveis mínims en matèria de salut 
pública de gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi; gestió del 
risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing; gestió del 
risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç 
minorista, del servei i la venda directa d'aliments preparats als consumidors, com a 
activitat principal o complementària d'un establiment, amb repartiment a domicili o 
sense, de la producció d'àmbit local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat de 
subministrament d'aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o 
per a punts de venda; les altres activitats de competència dels ajuntaments en 
matèria de salut pública, d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria. 

 
IV. L’article 53.7 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, disposa que els ens 

locals han de disposar dels recursos econòmics i materials suficients per a exercir les 
competències en matèria de salut pública amb eficàcia i eficiència, tenint en compte la 
cooperació econòmica i tècnica dels ens supralocals d'acord amb el que estableix la 
normativa de règim local, sens perjudici dels programes de col·laboració financera 
específica que, d'acord amb la normativa de cooperació local, l'Administració de la 
Generalitat estableixi per a activitats de salut pública. 

 
V. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

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

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

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

 
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i 
la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o 
butlletí oficial corresponent. 

 
VII. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

pel que fa al règim jurídic dels convenis.  
 

VIII. 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. 

 
 
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts 
compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als següents 
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P A C T E S 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de salut del 
CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 

1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 

a) Inspecció i aplicació de mesures d’higiene en el sector del comerç minorista de 
l’alimentació i restauració: 
1. Establir un protocol de control dels establiments d’alimentació i de restauració 

del municipi en funció del risc sanitari. 
2. Dur a terme el control sanitari de les parades de productes alimentaris dels 

mercats ambulants (dilluns i dimecres) 
3. Inspeccions sanitàries, visites de control i seguiment dels establiments 

d’alimentació i de restauració, així com l'elaboració dels informes tècnics 
derivats d'aquestes visites. 

 
b) Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi: 

1. Actualització del cens de les instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de 
legionel·la (tant municipals com privades). 

2. Establiment del protocol d’actualització i comunicació a l’ASPCAT 
3. Control i vigilància de les instal·lacions de baix risc. 

 
c) Control dels establiments de tatuatges, micropigmentació i pírcing: 

1. Actualització del cens d’establiments on es facin tatuatges, micropigmentació i 
pírcing. 
2. Establiment del protocol d’actualització i comunicació a l’ASPCAT. 
3. Control sanitari dels establiments on es facin tatuatges, micropigmentació i 
pírcing i atorgament de l’autorització sanitària de funcionament. 

 
d) La gestió del risc per a la salut en indrets habitats: 

1. Control sanitari d’insalubritat en habitatges particulars mitjançant queixes o 
denúncies i elaboració dels informes tècnics corresponents 

 
2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt 

amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament de 14 hores setmanals. 

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les 
destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les 
funcions assistencials acordades. 

 
2. Dotar d’un espai adequat amb els recursos tècnics i materials necessaris per a dur a 

terme les funcions objecte d’aquest conveni. 
 
3. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
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Quart. Règim econòmic 
 

1. El cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon des de l’1 
de gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2018, s’estima en vint-i-dos mil sis-cents 
vuitanta-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims (22.684,58 EUR). 

 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada al punt 

precedent, mitjançant els pagaments següents: 
 

- Abans del 31 de gener de 2018: onze mil tres-cents quaranta-dos euros amb vint-i-
nou cèntims (11.342,29 €) 

- Abans del 31 de juliol de 2018: onze mil tres-cents quaranta-dos euros amb vint-i-
nou cèntims (11.342,29 €) 

 
Els pagaments esmentats es portaran a terme mitjançant transferència bancària al 
número de compte ES37.0182.6035.4702.0160.0964, titularitat del CONSELL 
COMARCAL. 
 

3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el 
que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 
 

1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura per l’última de les parts i 
estén els seus efectes des de l’1 de gener de 2018 i fins el 31 de desembre de 2018. 
 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per 
les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en 
concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 

1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel 
compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del 
servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures 
necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen en 
aquest conveni. 

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

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

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
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a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT.  
d) El CONSELL COMARCAL tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels 
perjudicis que se li hagin originat com a conseqüència d’això 
e) El compliment del període de vigència 
f) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 
les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
Les parts, després de llegir el present conveni, mostren la seva conformitat, ratifiquen el 
seu contingut i el signen. 
 

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona.” 

 
 
El president 
 
Alguna qüestió? Passem a votar. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

11. Dictamen d'aprovació del contingut i la signatura d’un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany per a la prestació del 
servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació. 

 
Coneguda la part dispositiva del dictamen de Comissió Informativa de 13 de desembre 
de 2017, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de novembre de 2017, el cap de l’Àrea de Serveis jurídics, senyor Jordi 

Vendrell i Ros, ha emès l’informe següent:  
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La comarca té atribuïdes les funcions d'assistència i de cooperació que li corresponen 

tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre 
d'habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l'activitat econòmica 
predominant.  

 
2. La facilitat d’interrelació entre l’Administració i la ciutadania que afavoreixen els mitjans 

electrònics permet aplicar el govern obert, entès com un sistema d’actuació i gestió dels 
afers públics que fa possible un diàleg permanent entre l’Administració i els ciutadans, la 
participació i la col·laboració d’aquests en la definició de les polítiques públiques i una 
millor transparència en el retiment de comptes i l’exigència de responsabilitats. 

 
3. El desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació ha canviat la 

forma i al contingut de les relacions de l'administració amb els ciutadans i les empreses. 
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Si bé la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ja va ser conscient de l'impacte de les noves 
tecnologies en les relacions administratives, fou la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés 
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la que els va donar carta de naturalesa legal, 
en establir el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les Administracions 
Públiques, així com l'obligació d'aquestes de dotar-se dels mitjans i sistemes necessaris 
perquè aquest dret pogués exercir-se.  

 
A partir del 2 d’octubre de 2016, data d’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació 
electrònica constitueix l'actuació habitual de les administracions.  
 
La idea subjacent és que una administració sense paper basada en un funcionament 
íntegrament electrònic no només serveix millor als principis d'eficàcia i eficiència, en 
estalviar costos a ciutadans i empreses, sinó que també reforça les garanties dels 
interessats, facilita el compliment de les obligacions de transparència i permet oferir 
informació puntual, àgil i actualitzada als interessats. 

 
4. D’altra banda, la nova Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en 

vigor des del 2 d’octubre de 2016, recull, amb les adaptacions necessàries, les normes fins 
ara contingudes en la Llei 11/2007, de 22 de juny, quant al funcionament electrònic del 
sector públic, i algunes de les previstes en el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, 
pel qual es desenvolupa parcialment l'anterior.  
 
Aquesta Llei integra matèries que requerien una regulació unitària, com correspon a un 
entorn en el qual la utilització dels mitjans electrònics ha de ser l'habitual, com ara la 
signatura i les seus electròniques, l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de 
comunicació i l'actuació administrativa automatitzada.  
 
Així mateix, estableix l’obligació a què les administracions públiques es relacionin entre si 
per mitjans electrònics, previsió que es desenvolupa posteriorment en el títol referent a la 
cooperació interadministrativa mitjançant una regulació específica de les relacions 
electròniques entre les Administracions. Per això, també es contempla com a nou principi 
d'actuació la interoperabilitat dels mitjans electrònics i sistemes i la prestació conjunta de 
serveis als ciutadans. 
 
En aquest sentit, l’article 3 d’aquesta Llei, sota la rúbrica Principis generals, disposa que 
les administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans, organismes 
públics i entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics, que assegurin la 
interoperabilitat i seguretat dels sistemes i solucions adoptades per cadascuna d'elles, 
garantiran la protecció de les dades de caràcter personal, i facilitaran preferentment la 
prestació conjunta de serveis als interessats. 

 
5. Així mateix, en l’àmbit estrictament català i des de fa temps s’ha definit un cos normatiu 

que a través de l’administració electrònica persegueix millorar la transparència, l'eficàcia i 
la qualitat del sector públic a Catalunya per mitjà de l'ús dels mitjans electrònics en les 
relacions entre les entitats del sector públic, els ciutadans, les empreses i les 
organitzacions.  

 
En aquest sentit, les normes amb una major incidència són les següents:  
 
a) La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. 

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

públiques de Catalunya. 
 

c) La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya.  
 

d) La Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l'Autoritat Catalana de protecció de dades. 
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e) La Llei 9/2011, del 29 de desembre de promoció de l’activitat econòmica. 

 
f) La Llei 10/2011 de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 

normativa.  
 

g) La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, i; 
 

h) La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 

 
En el marc de la col·laboració interadministrativa s’ha aprovat el conveni marc de 
col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, en nom de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de 
Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el 
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions 
catalanes. 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre les parts per fer 
efectiva la interoperabilitat telemàtica entre els sistemes d’informació de l'Administració de 
la Generalitat, i els ens que en depenen, amb l’Ajuntament de Barcelona i els ens locals de 
Catalunya que s’adhereixin a aquest conveni. 
 
En aquest context, mitjançant un contracte amb Audifilm ABI, SL subscrit el 19 d’abril de 
2017, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha adquirit un programa de gestió 
d’expedients i gestió documental, en endavant el PROGRAMA, amb l’objectiu de simplificar 
la generació i gestió de documents electrònics, possibilitar la gestió electrònica dels 
expedients i garantir la validesa jurídica del format electrònic del document.  
 
Així mateix, el PROGRAMA permet generar un sistema de fluxos de treball amb el suport 
de documents electrònics que inclou funcionalitats de modelatge de processos i gestió de 
tasques. 
 
Finalment, aquest PROGRAMA incorpora una eina de generació de formularis, fàcilment 
integrable amb l’eina de tramitació i que permet una relació telemàtica amb la ciutadania 
amb plenes garanties d’autenticitat, no repudi i seguretat. 

 
6. L’Ajuntament de Figaró-Montmany té interès en què el Consell Comarcal li presti 

assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en relació amb 
l’administració electrònica, que inclogui l’assumpció de la direcció d’implantació del 
PROGRAMA en col·laboració amb l’Ajuntament. No obstant això, aquesta assistència 
restaria condicionada a l’adquisició per part d’aquest Ajuntament d’una llicència d’ús del 
programa de gestió d’expedients i gestió documental d’Audifilm ABI, SL.  

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple. 
 
Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Figaró-
Montmany per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació, en els termes assenyalats en aquest informe.” 
 
2. El 13 de desembre de 2017 la Comissió Informativa ha aprovat informar 

favorablement i ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels 
presents. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei 
en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així 
mateix, l’epígraf c) d’aquest article, preveu com a competència de la comarca 
aquelles que li deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat 
i els municipis.  

 
2. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de 
les seves competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits 
que estableix la pròpia llei. 

 
3. L’article 28.1 lletra a) 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 a les comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als 
municipis.  

 
4. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. 
 

5. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una 
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament 
de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un 
interès comú. 

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

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

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració d’assistència en 

matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit de 
l’administració electrònica amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany, 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, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
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I de l’altra, la senyora Maite Carrillo García, alcaldessa de l’Ajuntament de Figaró-
Montmany, assistida per la secretària de la corporació, la senyora Pilar Blasco Prim. 
 

INTERVENEN 
 

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcaldessa en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb 
l’article 2 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en 
les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
EXPOSEN 

 
1. Que la facilitat d’interrelació entre l’Administració i la ciutadania que afavoreixen els 

mitjans electrònics permet aplicar el govern obert, entès com un sistema d’actuació i 
gestió dels afers públics que fa possible un diàleg permanent entre l’Administració i els 
ciutadans, la participació i la col·laboració d’aquests en la definició de les polítiques 
públiques i una millor transparència en el retiment de comptes i l’exigència de 
responsabilitats. 
 

2. Que el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació ha canviat 
la forma i al contingut de les relacions de l'administració amb els ciutadans i les 
empreses. 
 
Si bé la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ja va ser conscient de l'impacte de les noves 
tecnologies en les relacions administratives, fou la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés 
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la que els va donar carta de naturalesa 
legal, en establir el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les 
Administracions Públiques, així com l'obligació d'aquestes de dotar-se dels mitjans i 
sistemes necessaris perquè aquest dret pogués exercir-se.  
 
A partir del 2 d’octubre de 2016, data d’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la 
tramitació electrònica constitueix l'actuació habitual de les administracions.  
 
La idea subjacent és que una administració sense paper basada en un funcionament 
íntegrament electrònic no només serveix millor als principis d'eficàcia i eficiència, en 
estalviar costos a ciutadans i empreses, sinó que també reforça les garanties dels 
interessats, facilita el compliment de les obligacions de transparència i permet oferir 
informació puntual, àgil i actualitzada als interessats. 
 

3. Que d’altra banda, la nova Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, 
en vigor des del 2 d’octubre de 2016, recull, amb les adaptacions necessàries, les 
normes fins ara contingudes en la Llei 11/2007, de 22 de juny, quant al funcionament 
electrònic del sector públic, i algunes de les previstes en el Reial decret 1671/2009, de 
6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment l'anterior.  
 
Aquesta Llei integra matèries que requerien una regulació unitària, com correspon a un 
entorn en el qual la utilització dels mitjans electrònics ha de ser l'habitual, com ara la 
signatura i les seus electròniques, l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de 
comunicació i l'actuació administrativa automatitzada.  
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Així mateix, estableix l’obligació a què les administracions públiques es relacionin entre 
si per mitjans electrònics, previsió que es desenvolupa posteriorment en el títol referent 
a la cooperació interadministrativa mitjançant una regulació específica de les relacions 
electròniques entre les Administracions. Per això, també es contempla com a nou 
principi d'actuació la interoperabilitat dels mitjans electrònics i sistemes i la prestació 
conjunta de serveis als ciutadans. 
 
En aquest sentit, l’article 3 d’aquesta Llei, sota la rúbrica Principis generals, disposa 
que les administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans, 
organismes públics i entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics, 
que assegurin la interoperabilitat i seguretat dels sistemes i solucions adoptades per 
cadascuna d'elles, garantiran la protecció de les dades de caràcter personal, i 
facilitaran preferentment la prestació conjunta de serveis als interessats. 
 

4. Que Audifilm ABI, SL disposa d’un programa de gestió d’expedients i gestió 
documental, en endavant el PROGRAMA, que simplifica la generació i gestió de 
documents electrònics, possibilita la gestió electrònica dels expedients i garanteix la 
validesa jurídica del format electrònic del document.  
 
Així mateix, el PROGRAMA permet generar un sistema de fluxos de treball amb el 
suport de documents electrònics que inclou funcionalitats de modelatge de processos i 
gestió de tasques. 
 
Finalment, aquest PROGRAMA incorpora una eina de generació de formularis, 
fàcilment integrable amb l’eina de tramitació i que permet una relació telemàtica amb la 
ciutadania amb plenes garanties d’autenticitat, no repudi i seguretat. 
 

5. Que el 25 de gener de 2017, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar 
la creació del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) que té com 
a objectiu promoure la implantació de les TIC i l’administració electrònica als 
ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental i ser un instrument estratègic per 
aquests agents en aquest àmbit. 
 
En aquest sentit, el Consell Comarcal ha format un equip humà capacitat per a prestar 
assistència als ajuntaments en relació amb el PROGRAMA. 
 

6. Que l’Ajuntament de Figaró-Montmany té interès en què el Consell Comarcal li presti 
assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en relació amb 
l’administració electrònica, que inclogui l’assumpció de la direcció d’implantació del 
PROGRAMA en col·laboració amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany.  

 
D’acord amb això, ambdues institucions tenen interès a subscriure aquest conveni de 
col·laboració, que subjecten en les següents 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
1. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en 
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, 
l’epígraf c) d’aquest article, preveu com a competència de la comarca aquelles que li 
deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat i els municipis.  

 
2. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves 
competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la 
pròpia llei. 
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3. L’article 28.1 lletra a) 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 a les 
comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
4. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
 

5. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic 
 

6. La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. 
 

7. La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 
8. La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 

Catalunya.  
 

7. La Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l'Autoritat Catalana de protecció de dades. 
 

8. La Llei 9/2011, del 29 de desembre de promoció de l’activitat econòmica. 
 

9. La Llei 10/2011 de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa.  

 
10. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern. 
 

11. La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 
 

12. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques 
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, 
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú. 

 
13. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una 
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de 
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès 
comú. 

 
14. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector 

públic que regulen els convenis com a acords amb efectes jurídics adoptats per les 
administracions públiques. 

 
  
D’acord amb les manifestacions i les consideracions jurídiques exposades, i tenint en 
compte que la cooperació entre les administracions públiques catalanes és indispensable 
per a trobar solucions comunes als problemes i als reptes que comporta l'extensió de l'ús 
dels mitjans electrònics tant en les relacions entre les administracions públiques i les 
relacions amb els ciutadans com en la gestió interna de les administracions públiques, les 
parts expressen la seva voluntat d’establir aquest conveni de col·laboració que subjecten 
als següents 

 
PACTES 
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Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació del servei d’assistència en Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació en l’àmbit de l’administració electrònica a Figaró-
Montmany, en endavant l’AJUNTAMENT, per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
en endavant el CONSELL COMARCAL, establir-ne la relació, les obligacions i el règim 
econòmic.  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL 
 
1. Per raó d’aquest conveni, el CONSELL COMARCAL es compromet a:  

 
a) Disposar del hòsting que permeti l’allotjament del PROGRAMA i emmagatzemar la 

informació que es generi mitjançant aquest. 
b) Ocupar-se del manteniment del PROGRAMA que inclou, la disponibilitat del 

sistema, el rendiment i els canvis de versió. 
c) Assumir la direcció d’implementació del PROGRAMA a l’AJUNTAMENT, que inclou 

les funcions següents:  
 
1. Gestionar i supervisar el projecte de desplegament del PROGRAMA. 
2. Gestionar la configuració i parametrització del sistema. 
3. Prestar suport en els processos de canvi organitzatiu i gestió del canvi originats 

per la implementació del PROGRAMA d’acord amb el s’estableix en la part 
expositiva del present conveni 

4. Prestar suport en la formació del personal de l’Ajuntament pel funcionament del 
PROGRAMA i subministrar els manuals de formació que siguin necessaris. 

5. Prestar suport pel que fa a la gestió d’incidències en relació amb l’ús de 
documents electrònics. 

6. Assumir la direcció i supervisió de la resta de perfils associats al servei. 
 

d) Oferir suport en relació amb les incidències i els dubtes derivats de la utilització del 
PROGRAMA un cop aquest s’hagi implementat. 

 
2. Així mateix el CONSELL COMARCAL es compromet en l’assessorament a l’Ajuntament 

en  la implantació de l’administració electrònica així com en la integració de les eines i 
serveis del Consorci per a l’Administració Oberta de Catalunya.  

 
3. L’activitat d’assistència es durà a terme indistintament des de les dependències del 

CONSELL COMARCAL o presencialment des de les dependències de 
l’AJUNTAMENT.  
 

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Adquirir una llicència d’ús del PROGRAMA.  

 
2. Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades necessàries per a 

complir satisfactòriament les funcions assistencials acordades. 
 

3. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en 
relació amb l’objecte d’aquest conveni.  

 
4. Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 

d’assistència en tecnologies de la informació i comunicació que li sigui prestat pel 
CONSELL COMARCAL i acreditar aquesta circumstància al CONSELL COMARCAL 
mitjançant un certificat.  
 

5. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart d’aquest 
conveni.  
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6. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
Quart. Règim econòmic 

 
1. El cost per a la prestació del servei objecte d’aquest conveni és de set mil quatre-cents 

vint-i-set euros amb seixanta-quatre cèntims (7.427,64 EUR) per a cada anualitat de 
vigència d’aquest conveni.  
 

2. L’AJUNTAMENT fa el pagament de l’import previst en l’epígraf precedent per mesos 
vençuts en els cinc primers dies hàbils de cada mes. L’import mensual que resulta a 
abonar és de sis-cents divuit euros amb noranta-set cèntims (618,97 EUR). 
 

3. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de compensació, de conformitat amb el 
que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni. 
 

4. Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix 
per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu, 
i en concret per allò establert a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  

 
Cinquè. Comissió de seguiment  

 
1. Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni que vetlla pel correcte 

compliment de les obligacions que s’hi preveuen i que té les funcions següents:  
 

a. Validar les propostes de modificació del conveni que proposi l’AJUNTAMENT o el 
CONSELL COMARCAL.  
 

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

c. Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni. 
 
2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents: 

 
a) Un representant del CONSELL COMARCAL. 
b) Un representant de l’AJUNTAMENT.  
 

3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens. 
 
Sisè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 

des de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2020.  
 

2. Nogensmenys, l’inici del servei objecte d’aquest conveni es condiciona a l’adquisició 
per part de l’AJUNTAMENT d’una llicència d’ús del PROGRAMA.  En aquest cas, l’inici 
del servei tindrà lloc el primer dia del mes següent a l’adquisició de la llicència d’ús del 
PROGRAMA per part de l’AJUNTAMENT i els imports a abonar per l’AJUNTAMENT al 
CONSELL COMARCAL meriten a partir del primer dia del mes de prestació del servei.   

 
Setè. Protecció de dades 
 
Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest conveni es tractaran 
d’acord amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal,  i el Reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre.  
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Vuitè. Publicació  
 
El CONSELL COMARCAL farà la publicació d’aquest conveni en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.  
 
Novè.  Extinció 
 
1. Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
  

a) L’acord entre les parts. 
b) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 

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

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

de les parts. 
 
2. Un cop extingit el conveni per qualsevol de les causes esmentades en l’apartat 

precedent,  ambdues parts es comprometen a col·laborar en la cerca de solucions 
adreçades a la continuïtat i bon funcionament de l’administració electrònica en 
l’AJUNTAMENT.  

 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva 
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen.” 
 

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Figaró-Montmany. 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 23 membres assistents, essent 33 de 
dret i 33 de fet. 

 
 

 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 

 
1. Donar compte dels decrets de Presidència 196/2017, de 10 de novembre a 

210/2017, de 29 de novembre de 2017.  
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Presidència del 196/2017, de 10 de novembre, al 210/2017, de 29 de novembre de 
2017. 
 
  

2. Donar compte dels decrets de Gerència 1580/2017, de 10 de novembre a 
1688/2017, de 4 de desembre de 2017.  

 



203 

El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Gerència del 1580/2017, de 10 de novembre, al 1688/2016, de 4 de desembre de 
2017. 

 
 
12. Precs i preguntes. 
 
No se’n fa cap. 
 
S’aixeca la sessió a les tretze hores i vint minuts de la qual cosa, com a secretari 
accidental, dono fe, i amb el vistiplau del senyor president. 
 
 
(document signat electrònicament) 
 


