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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL  DIA 
20 DE DESEMBRE DE 2018 NÚM. 09/2018

ASSISTENTS:

Alcalde:    Il·lm. Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
Regidors:   Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
                  Sr. Albert Bassa i Berenguel del grup municipal d’ERC

     Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
                  Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC

Sr. Jordi Mas Arcarons del grup municipal d’ERC
Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU

               Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez, regidora no adscrita
                Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU

 Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC
                 Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC
                  Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC
                Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC

Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.

A la Roca del Vallès, essent les 20.01 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala 
de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Carles 
Fernández Pérez i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel 
que sotasigna secretari, Antoni Peralta Garcerá, prèvia comprovació del quòrum legal 
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix, 
amb l’assistència de l’interventor interí, Antoni López Alonso a la realització de la 
Sessió Plenària extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.

Per l’Alcaldia, s’obre la sessió amb l’absència excusada del Sr. Manuel Álvarez i Herrera 
del grup municipal de CIU i es passa, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del dia 
indicat a la convocatòria:

ORDRE DEL DIA 

A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

A1- Aprovació de la addenda de modificació al conveni per a la gestió i la prestació dels 
serveis d’atenció social amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
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Sr. Alcalde.- Farem un minut de silenci per a les víctimes i, en especial, per a la 
darrera dona que ha estat assassinada d’una manera absolutament infame.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

A1- Aprovació de la addenda de modificació al conveni per a la gestió i la 
prestació dels serveis d’atenció social amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
general de 14 de desembre de 2018, amb el contingut següent:

Relació de fets

L’Ajuntament de la Roca del Vallès, per resolució d’alcaldia número 805/2018, 
de 2 d’agost, va adoptar els següents acords:

“Primer. Avocar la competència per aprovar el conveni delegada a la Junta de 
Govern local, d’acord amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic.
Segon. Aprovar de manera urgent el contingut i la signatura del conveni de 
col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb el 
CCVO.
Tercer. Impulsar la modificació de crèdits per valor de 18,532.06 euros per 
transferència de crèdit a la partida 07 231 4550- Conveni per a la prestació de 
serveis de serveis socials amb el CCVO, a realitzar el setembre de 2018.
Quart. Supeditar el pagament del conveni a la modificació de pressupost i la 
seva eficàcia a la fiscalització favorable.
Cinquè. Notificar el present acord al CCVO, a l’àrea d’intervenció i als serveis 
socials municipals.”

El conveni al qual feia referència la resolució d’Alcaldia número 805/2018, és el 
conveni aprovat també pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, en la sessió 
ordinària del seu Ple de data 18 de juliol de 2018 En aquest conveni, s’establia 
el següent règim:

Obligacions del Consell Comarcal:

a) Participar, cooperar i col·laborar amb l’Ajuntament en la prestació del 
servei bàsic d’atenció social amb l’objectiu de complir amb les funcions 
que es relacionen a continuació:
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a. Informació, orientació i assessorament.
b. Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.
c. Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups.
d. Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats 

socials del municipi.
e. Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin 

determinats per via reglamentària.
f. Tramitació i seguiment de programes i prestacions que 

requereixin la intervenció de serveis socials.
g. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 

especialitzada.
h. Treball social comunitari.

b) Coordinar i assessorar el professional que presta el servei bàsic d’atenció 
social en el municipi

c) Col·laborar i participar amb l’Ajuntament en tot allò que se’l requereixi 
en relació al servei bàsic d’atenció social.

d) Conservar i posar a disposició del Ajuntament tota aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb la gestió del servei bàsic 
d’atenció social

e) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la 
prestació del servei d’acord amb les previsions de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter persona 
i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre.

f) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.

Tanmateix, s’establia que aquestes obligacions de duien a terme per mitjà d’una 
educadora social, treballadora del Consell Comarcal, amb una dedicació 
setmanal de 37,5 hores, juntament amb una coordinació i assessorament de 
dita treballadora duta a terme pel Consell Comarcal.

Pel que fa a les obligacions de l’Ajuntament, s’establien les següents:

a) Participar, cooperar i col·laborar amb el Consell Comarcal en la prestació 
del servei bàsic d’atenció social amb l’objectiu de complir amb les 
funcions que preveu aquest conveni.

b) Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a 
finançar el servei bàsic d’atenció social i acreditar aquesta circumstància 
al Consell Comarcal amb un certificat.

c) Pagar al Consell Comarcal les liquidacions que resultin del règim 
econòmic que preveu aquest conveni.

d) Cedir totes aquelles dades necessàries al Consell Comarcal d’acord amb 
la normativa de protecció de dades per a la prestació del servei bàsic 
d’atenció social.

e) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la 
prestació del servei d’acord amb les previsions de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter persona 
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i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre.

f) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.
g) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.

Pel que feia al règim econòmic, l’Ajuntament es comprometia a pagar al Consell 
Comarcal pel l’educadora social, un import de 20.672,83 € i, per les tasques de 
coordinació i assessorament, un import de 1.565,60 € per a l’any 2018 i de 
3.757,43 € per a l’any 2019

Per part del Consell Comarcal,  es proposa l’aprovació d’una modificació 
d’aquest conveni, que implica que la gestió i la prestació del servei bàsic 
d’atenció social en el municipi de la Roca del Vallès siguin assumides pel Consell 
Comarcal, amb la subsegüent subrogació del personal de l’Ajuntament.

En data 11 de desembre de 2018, l’Interventor municipal ha informat 
favorablement aquest expedient. Tanmateix, en aquesta mateixa data, també 
ha informat favorablement la tècnica superior de serveis personals.

En data 11 de desembre, el secretari de la Corporació també ha emès informe 
sobre la proposta d’acord.

Fonaments jurídics

L’article 34 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre , de serveis socials (LSS) 
estableix el següent:

“Article 34
Àrees bàsiques de serveis socials
1. Les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat primària de l'atenció social 
als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics.

2. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de vint 
mil habitants, prenent com a base el municipi.

3. L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint 
mil habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens 
associatiu creat especialment amb aquesta finalitat.

4. Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica 
de serveis socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials.”

Segons el que estableix l’apartat 3 d’aquest article, per als municipis de menys 
de vint mil habitants, l’àrea bàsica de serveis socials ha de ser gestionada per la 
comarca o per l’ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat.
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L’article 17 LSS és el que defineix quines són les funcions que corresponen als 
serveis socials bàsics:

“Article 17
Funcions dels serveis socials bàsics
Corresponen als serveis socials bàsics les funcions següents:

a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur 
àmbit territorial.

b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als 
drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.

c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les 
situacions de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn 
familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials 
d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de 
promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la 
persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa 
pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la 
xarxa pública han d'elaborar el dit programa.

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui.

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors.

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els 
que cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, 
les unitats de convivència i els grups en situació de risc.

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o 
de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents.

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció 
diürna, tecnològica i residencial.

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.

m) Gestionar prestacions d'urgència social.

n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a 
persones dels col·lectius més vulnerables.
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o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i 
comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.

p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips 
professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món 
associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials.

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de 
persones afectades per causes judicials.”

En relació a la successió d’empresa, cal fer referència a l’article 44.1 Reial 
Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’Estatut dels treballadors (TRET)

“Artículo 44. La sucesión de empresa.

1.El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad 
productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el 
nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de 
Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los 
términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones 
en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente.”

Correspon al Ple de la Corporació l’adopció d’aquests acords en virtut dels articles 
114.3 lletra e) del D.L. 2/2003, el qual 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 la dispensa de serveis mínims i la transferència 
de funcions o activitats a altres administracions publiques, i 47.2 h) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, que es pronuncia en el mateix sentit. 

En relació a la normativa que regula els convenis interadministratius, resulten 
d’aplicació els articles 47-53 de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, i els articles 107-112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i del procediment de les administracions publiques de Catalunya.

Vist l’informe de la Comissió Informativa, es proposa al Ple, l’adopció dels 
acords següents: 

PRIMER.- Aprovar el conveni proposat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
pel qual el Consell assumeix la plena gestió del servei bàsic d’atenció social en 
el municipi de la Roca del Vallès, amb la subsegüent subrogació del personal de 
l’Ajuntament que presta aquest servei, en els termes de la minuta de conveni 
que s’annexa a aquest acord, la qual en forma part a tots els efectes amb un 
cost anual de 184.469,90 euros, per a l’any 2019 i següents.

SEGON.- El Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès per a l’any 2019 (en període d’exposició pública, d’acord amb 
l’aprovació inicial, per part del Ple la Corporació municipal, en sessió ordinària 
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celebrada en data 29 de novembre de 2018 i publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en data 04 de desembre de 2018 –CVE: 2018044534), 
conté una aplicació pressupostària codificada amb el número 04 231 50002 – 
Fons de contingència-Àrea de despesa programa 2, amb crèdits inicials de 
25.000,00 euros, insuficients per assumir les obligacions que comporta la 
proposta d’aprovació de l’addenda de modificació al conveni per a la gestió i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost anual de 
184.469,90 euros, per a l’any 2019 i següents.

TERCER.- No obstant això, amb modificació pressupostària, de modalitat 
transferències de crèdits del mateix grup de programa (Òrgan competent: 
Alcaldia-Presidència) es pot impulsar l’esmentada modificació pressupostària, 
als efectes de transferir els crèdits necessaris de l’aplicació pressupostària 
codificada amb el número 04 231 50002 – Fons de contingència-Àrea de 
despesa programa 2, del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2019 (en període d’exposició 
pública, d’acord amb l’aprovació inicial, per part del Ple la Corporació municipal, 
en sessió ordinària celebrada en data 29 de novembre de 2018 i publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data 4 de desembre de 2018 –
CVE: 2018044534), a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 07 
231 46500 – Conveni amb el CCVO per a la prestació i gestió dels serveis 
socials, del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès per a l’any 2019 (en període d’exposició pública, d’acord amb 
l’aprovació inicial, per part del Ple la Corporació municipal, en sessió ordinària 
celebrada en data 29 de novembre de 2018 i publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en data 4 de desembre de 2018 –CVE: 2018044534), 
als efectes de dotar dels crèdits necessaris per assumir les obligacions que 
comporta la proposta d’aprovació de l’addenda de modificació al conveni per a 
la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost anual de 
184.469,90 euros, per a l’any 2019 i següents.

QUART- En aquest sentit, la normativa d’aplicació en matèria d’hisendes locals, 
estableix que no podran adquirir-se compromisos de despeses per quantia 
superior a l’import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses tenint, a 
més a més, en consideració el caràcter limitatiu en funció de la disponibilitat 
pressupostària.

CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde de la Corporació per a la signatura d’aquest 
conveni i per fer les actuacions de tràmit que siguin necessàries per a l’aplicació 
d’aquests acords.

SISÈ.- Fer la publicació oficial d’aquest acord i notificar-lo al Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, a les treballadores afectades, als representants dels 
treballadors, a l’Àrea de Servei i atenció a les persones, a la intervenció 
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municipal i a l’Àrea de Serveis econòmiques de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès.

ANNEX. MINUTA DEL CONVENI

“REUNITS

D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i 
Ros. 

I, de l’altra, el senyor Carles Fernández Pérez, alcalde de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès, assistit pel secretari de la corporació, el senyor Antoni 
Peralta Garcerà. 

INTERVENEN

El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i facultat per aquest acte per 
acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, de 24 
de setembre de 2003).

L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb 
l’article 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar 
aquest document, i

EXPOSEN

1. L’11 de desembre de 2018, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant el CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
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en endavant l’AJUNTAMENT vam formalitzar el conveni per a la gestió i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi de la Roca del 
Vallès, en endavant el CONVENI. 

2. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials 
són la unitat primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels 
serveis socials bàsics. D’acord amb aquest article, la gestió de l’àrea 
bàsica  pels municipis de menys de vint mil habitants correspon a la 
comarca. 

En aquest context, l’AJUNTAMENT ha  sol·licitat al CONSELL COMARCAL, 
com a gestor de l’Àrea bàsica de serveis socials, la plena assumpció de la 
gestió del servei bàsic d’atenció social  corresponent al municipi de la 
Roca del Vallès i conseqüentment l’exercici  de llur competència. 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva 
voluntat d’establir aquesta addenda de modificació al CONVENI que 
subjecten als següents

PACTES

Primer. Objecte

L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del conveni de col·laboració 
en la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi de 
la Roca del Vallès formalitzat pel CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT, per 
tal que el CONSELL COMARCAL n’assumeixi la plena gestió del servei, i la 
subsegüent subrogació del personal de l’AJUNTAMENT que presta aquest 
servei en els termes establerts al pacte tercer.

Segon. Contingut de la modificació 

1. Per raó d’aquesta addenda es modifica el CONVENI en el sentit següent: 

a) En el pacte 2.2 del CONVENI, on diu: 

Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es 
duen a terme mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL 
següent/s: 

Perfil professional
Hores de 
dedicació 
setmanals

Educador/a social 37,5

Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores 
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dedicades les que s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos 
del personal destinat al servei i les destinades a la formació relativa 
amb les funcions esmentades, d’acord amb el conveni col·lectiu o 
l’acord regulador de les condicions laborals dels funcionaris del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Ha de dir: 

Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es 
duen a terme mitjançant el/s treballador/s del CONSELL COMARCAL 
següent/s: 

Perfil professional
Hores de 
dedicació 
setmanals

Educador/a social 37,5
Educador/a social 37,5
Treballador/a social 37,5
Treballador/a social 37,5

Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores 
dedicades les que s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos 
del personal destinat al servei i les destinades a la formació relativa 
amb les funcions esmentades, d’acord amb el conveni col·lectiu o 
l’acord regulador de les condicions laborals dels funcionaris del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.

No obstant allò establert en el quadre precedent en relació amb les 
hores de dedicació setmanals, cal fer esment a què actualment la 
treballadora social definida en el punt 1 del pacte 3r d’aquesta 
addenda gaudeix d’una reducció de jornada, i per tant, 
l’AJUNTAMENT accepta que la dedicació setmanal d’aquest perfil 
professional sigui la corresponent a la jornada reduïda fins que 
aquesta situació de dret reverteixi. 

b) En el pacte 4t del CONVENI, on diu: 

1. En relació amb les obligacions previstes en el pacte 2.1 lletra a) 
d’aquest conveni, l’AJUNTAMENT paga al CONSELL COMARCAL el 
cost real de l’educador/a social que desenvolupi aquestes 
tasques.  

El cost estimat de juliol a desembre del 2018 és el següent:

Perfil 
professional

% 
dedicació

Estimació del cost 
del/a professional
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Educador/a social 100% 20.672,83 €

El cost estimat per a l’any 2019 és el següent: 

Perfil 
professional

% 
dedicació

Estimació del cost 
del/a professional

Educador/a social 100% 41.345,66 €

2. En relació amb les obligacions previstes en el pacte 2.1 lletra b) 
d’aquest conveni, corresponents a la coordinació i assessorament, 
l’AJUNTAMENT paga al CONSELL COMARCAL l’import següent:

Any Import per  
coordinació 

2018 1.565,60  € 
2019 3.757,43  €

Ha de dir: 

1. En relació amb les obligacions previstes en el pacte 2.1 lletra a) 
d’aquest conveni, l’AJUNTAMENT paga al CONSELL COMARCAL el cost 
real de les persones professionals que desenvolupin aquestes 
tasques.  

El cost estimat de juliol a desembre del 2018 és el següent:

Perfil 
professional

% 
dedicació

Estimació del cost 
del/a professional

Educador/a 
social

100% 20.672,83 €

El cost estimat per a l’any 2019 és el següent: 

Perfil 
professional

% 
dedicació

Estimació 
del cost 
del/a 

professional

% 
Finançamen

t de la 
Generalitat

Import 
estimat de 
finançamen

t de la 
Generalitat

Import estimat 
a pagar per 

l'AJUNTAMENT

Educador/a 
social

100% 42.459,81 € 100% 22.986,41 € 19.473,40 €

Educador/a 
social

100% 42.459,81 € 100% 22.986,41 € 19.473,40 €

Treballador/a 
social

100 % 42.459,81 € 100% 22.986,41 € 19.473,40 €

Treballador/a 
social

100 % 42.459,81 € 100% 22.986,41 € 19.473,40 €
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Nogensmenys, pel que fa a la treballadora social que consta en el punt 1 
del pacte 3r d’aquesta addenda,  cal tenir en compte allò establert en el 
punt 2.2 del CONVENI in fine.  Conseqüentment, l’import a pagar per 
l’AJUNTAMENT s’adequarà al cost real de la treballadora d’acord amb 
llurs condicions retributives subrogades i tenint en compte l’import de 
finançament de la Generalitat adequat a llur dedicació. 

2. En relació amb les obligacions previstes en el pacte 2.1 lletra b) d’aquest 
conveni, corresponents a la coordinació i assessorament, l’AJUNTAMENT 
paga al CONSELL COMARCAL l’import següent:

Any 
Import 

estimat per  
coordinació 

2018 1.565,60  € 
2019 14.341,22 €

Aquest import és objecte de determinació en seu de Comissió de 
seguiment del Conveni. 

Així mateix, l’AJUNTAMENT paga al CONSELL COMARCAL, l’import 
destinat a estructura de suport del CONSELL COMARCAL, següent: 

Any Import per  
estructura 

2018 289,44 €
2019 289,44 €

Tercer. Subrogació de personal

La successió administrativa en la prestació del servei bàsic d’atenció social a 
partir de l’1 de gener de 2019  té com a conseqüència la subrogació del 
personal que presta el servei bàsic d’atenció social en el municipi de la Roca 
del Vallès, amb plenitud dels seus drets, relacionat a continuació:

1.La senyora IAS, amb DNI  3886XXXXE:

i. Lloc de treball: treballadora social.
ii.  Tipus de contracte: contracte de treball temporal per interinitat fins a la 

convocatòria i adjudicació de la plaça de forma definitiva segons la 
Resolució 215/2015 de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

iii. Data de formalització del contracte: 9 de març de 2015. 
iv. Llicències: la Resolució d’Alcaldia núm. 172/2018, acorda autoritzar una 

reducció d’un terç de la jornada per tenir cura d’un/a fill/a menor de 6 
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anys a l’empara de l’article 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de 
mesures de conciliació de la vida personal, familiar, laboral del personal 
al servei de les administracions públiques catalanes. 

v. Antiguitat a efectes de l’AJUNTAMENT: 9 de març de 2015.

1. La senyora ICJ, amb DNI 4097XXXXH:

i. Lloc de treball: educadora social.
ii. Tipus de contracte: contracte de treball de durada determinada per 

interinitat per cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés 
de selecció o promoció, per a la cobertura definitiva. 

iii. Data de formalització del contracte: 1 d’abril de 2008. 
iv. Antiguitat a efectes de l’AJUNTAMENT: com a treballadora familiar, 

des del 22 d’agost de 2002 fins el 31 de març de 2008; i com a 
educadora social de l’1 d’abril de 2008 fins a l’actualitat. 

2. La senyora IBM, amb DNI 4582XXXXC:

i. Lloc de treball: treballadora social.
ii. Tipus de contracte: contracte de treball temporal d’acord amb la 

Resolució núm. 790/2018, per efectuar les tasques de treballadora 
social, fins que la plaça sigui ocupada en qualsevol de les formes 
legalment previstes. 

iii. Data de formalització del contracte: 1 d’agost de 2018.
iv. Antiguitat a efectes de l’AJUNTAMENT: 2 de novembre de 2017.

3. La senyora IMC, amb DNI 4780XXXXN:

i. Lloc de treball: educadora social.
ii. Tipus de contracte: contracte de treball de durada determinada per 

interinitat per cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés 
de selecció o promoció, per a la cobertura definitiva. 

iii. Data de formalització del contracte: 25 de maig de 2009. 
iv. Antiguitat a efectes de l’AJUNTAMENT: 25 de maig de 2009.

4. La senyora MABD, amb DNI 3880XXXXS: 

i. Lloc de treball: treballadora social.
ii. Tipus de contracte: contracte de treball per interinitat fins la 

convocatòria de la plaça de forma definitiva 
iii. Data de formalització del contracte: 1 d’agost de 2014.
iv. Antiguitat a efectes de l’AJUNTAMENT: 1 de juny de 2009. 
v. La situació administrativa d’aquesta treballadora és d’excedència 

voluntària per incompatibilitat. En qualsevol cas, el reingrés està 
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supeditat a l’existència d’una plaça vacant amb el límit establert a 
l’article 46  del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2005, de 23 d’octubre, pel que fa 
a la data màxima de reingrés. 

La subrogació del personal no comporta en cap cas l’exempció del 
compliment de les obligacions que corresponguin en matèria de dret laboral 
i d’accés a la funció pública. 

En el cas que el CONSELL COMARCAL deixés de prestar el servei bàsic 
d’atenció social en el municipi de la Roca del Vallès, i fos l’AJUNTAMENT qui 
n’assumís la prestació, l’AJUNTAMENT se subrogarà el personal del CONSELL 
COMARCAL adscrit en la prestació d’aquest servei en el municipi de la Roca 
del Vallès, sens perjudici que el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
formalitzin un conveni en el qual hi constin les condicions del traspàs del 
servei d’acord amb la normativa aplicable. 

Quart. Coordinació del servei bàsic d’atenció social

Els serveis socials bàsics són la porta d’entrada al sistema més propera als 
ciutadans. 

Els serveis socials en l’actualitat són un sistema de protecció de gran 
importància per al benestar, i es troben immersos en un procés de millora 
contínua en el seu impacte i en la qualitat de l’atenció al ciutadà. 

La coordinació es configura com una peça clau en l’acompanyament dels 
professionals i dels equips en aquest procés de millora contínua en la 
intervenció i atenció al ciutadà.

Objectius de la coordinació:

1. Aportar reflexió i anàlisi. Tant a nivell polític com tècnic.
2. Donar a conèixer bones pràctiques, tant de la pròpia comarca com 

d’altres comarques.
3. Establir i acordar criteris tècnics, sempre en relació a l’atenció de les 

persones, que garanteixin l’aplicació dels mateixos criteris tècnics. Entre 
d’altres aspectes s’incidirà en els aspectes següents:

• Unificar recollida de dades amb l’Hèstia.
• Realització de diagnòstics i plans de millora de les 

persones usuàries del servei.
• Fomentar  i acompanyar en el desenvolupament del treball 

grupal i comunitari.
• Millorar i consensuar els processos d’atenció (ex. Recepció, 

urgències, professional de referència...)
4. Establir i acordar línies d’organització dels serveis, com ara 

l’acompanyament i suport en la implantació del model de Serveis 
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d’Intervenció Socioeducativa segons el model del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.

5. Compartir coneixement que millori la praxis professional. 
6. Coordinar, la planificació  i el seguiment de les accions amb el 

responsable polític i/o la persona cap de l’Àrea de Serveis i Atenció a les 
Persones.

7. Incorporar la transferència de coneixement com un dels elements que 
donen seguretat en el treball i la praxis professional, permetent així una 
millor atenció a les persones.

8. Garantir accés a la formació als professionals per millorar les capacitats 
adients en el procés d’atenció a les persones.

9. Garantir i impulsar espais de supervisió que aportin reflexió i permetin la 
millora de la praxis professional.

10. Interrelacionar el municipi, l’àrea bàsica de serveis socials i la comarca 
com una fórmula que permet reforçar, retroalimentar i construir 
conjuntament els serveis, els processos d’intervenció, les metodologies i 
el coneixement.

La coordinació a la Roca del Vallès

Per tal de desenvolupar els objectius establerts, la dedicació de la 
coordinadora a la Roca del Vallès serà la següent:

- Hores presencials mensuals: 28 hores.
- Freqüència presencial setmanal, 1 dia fix de la setmana a 

concretar.
- Hores indirectes, aquell temps en que es treballa pel municipi,  

gestió, coordinació interna Consell Comarcal i supramunicipal, 
que garanteixin la vinculació del pla d’acció dels serveis socials de 
la Roca del Vallès amb l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta de 
municipis del Vallès Oriental, amb la comarca i amb les directrius 
del Departament de Treball Afers Socials i Famílies.
L’estimació de les hores indirectes és de 3,5 hores setmanals.

La dedicació establerta per la Roca del Vallès, s’ha calculat en base a la 
jornada laboral de 37,5 hores setmanals. Aquesta dedicació i totes les 
altres es veuran modificades proporcionalment en cas de qualsevol canvi 
normatiu de les jornades laborals. 

• Coordinació amb el responsable polític i/o la persona cap de l’Àrea de 
Serveis i Atenció a les Persones:

• Reunions semestrals: seguiment, valoració i planificació 
l’exercici següent.

• Reunió anual amb els responsables polítics dels municipis dels 
quals  el Consell Comarcal gestiona els Serveis bàsics 
d’atenció social (SBAS) 
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• Coordinació i periodicitat inicials proposada amb els professionals del 
SBAS:

• Espais de treball i reunions setmanals amb l’equip del SBAS a 
la seu dels serveis socials de la Roca del Vallès.

• Suport quan es valori la necessitat, ja sigui via correu 
electrònic, telèfon o bé presencial.

• Reunions mensuals conjuntes amb els professionals de tots 
els municipis dels quals  el Consell Comarcal gestiona els 
SBAS. 

 

Rendiment de comptes

Per avançar en la millora en la comunicació amb l’AJUNTAMENT es 
proposa:

• Mecanismes per explicar els objectius i resultats dels 
convenis: calendari de reunions (tècnic i polític);  memòries 
d’activitat;  sessions plenàries; comunicació àgil.

• Comunicació i construcció segons objectius: planificació;  
programació; avaluació.

• Reptes de millora: Establir relació fluïda i transparent  entre 
els ajuntaments i CONSELL COMARCAL (PSI)

Cinquè. Conservació del CONVENI

El contingut del CONVENI es manté vigent en tot allò que no hagi estat 
modificat per aquesta addenda i que no en sigui contradictori. 

Sisè. Vigència 

1. Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén 
els seus efectes des de l’1 de gener de 2019 fins a la finalització del 
CONVENI que modifica, llevat de la subrogació del personal produïda, la 
qual es mantindrà pel que afecta a l’AJUNTAMENT amb l’excepció de la 
concurrència del supòsit previst a l’últim paràgraf del pacte tercer 
d’aquesta addenda. 

2. Nogensmenys, en el cas que la formalització d’aquesta addenda sigui 
posterior a l’1 de gener de 2019, llurs efectes tindran lloc dins el termini 
de 15 dies hàbils comptadors a partir de la data de la seva formalització, 
sempre i quan el CONSELL COMARCAL hi hagi pogut adscriure el 
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personal per a la prestació del servei. En aquest cas, es procedirà a una 
adaptació dels imports previstos en el pacte segon d’aquest conveni al 
termini transcorregut sense que el conveni hagi produït els seus efectes.

Setè. Jurisdicció

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment 
d’aquesta addenda de modificació seran de coneixement i competència de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Les parts, després de llegir aquesta addenda, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i la signen.”

Sr. Alcalde.-Gràcies. Bé donem inici a la sessió plenària extraordinària amb un únic 
punt de l’ordre del dia que és l’aprovació de la addenda de modificació al conveni per a 
la gestió i la prestació dels serveis d’atenció social amb l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès i el Consell Comarcal. 

Tal com vam apuntar i van avançar en el passat Ple en què es va portar el pressupost 
municipal, vam comentar que hi hauria una proposta de fer un canvi, en el que seria la 
gestió de l’àrea bàsica de Serveis Socials de la Roca. Tenim un conveni signat amb el 
Consell Comarcal que es va fer per donar resposta a substitucions en moments en què 
vam tenir unes baixes per malaltia de moltes persones. Va haver-hi un moment en què 
ens vam trobar amb una sola persona a Serveis Socials i l’agilitat de contractació no 
era la més adequada. Vam estar parlant amb el Consell Comarcal i el Consell Comarcal 
ens va proposar i ens va oferir la possibilitat que atès que les competències de les 
àrees bàsiques, d’acord amb la llei de Serveis Socials corresponen als consells 
comarcals, doncs el fet de tenir la contractació com ja tenia la nova administrativa que 
hi ha a Serveis Socials, doncs ja està contractada, la nova adscripció d’administratius 
que ha donat la Generalitat a la comarca, ja els ha contractat directament el Consell 
Comarcal. Vam començar a treballar amb el Consell, vam parlar també amb els 
treballadores socials i amb les  educadores socials i vista la situació que teníem i vista 
també la situació salarial que tenien aquí a l’Ajuntament i les dificultats per poder 
corregir la deficiència salarial que tenien fins que acabés i poguéssim implementar la 
valoració de llocs de treball, vam veure que era una oportunitat també que permetia 
dignificar salarialment el treball de les educadores i de les treballadores socials i també 
donar una resposta més àgil al que seria les substitucions per malalties o les diferents 
problemàtiques que podien sorgir. Aquest és el plantejament que hem fet. Això, en el 
pressupost, ja vam traslladar del capítol 1 al capítol 4, per poder disposar dels recursos 
per poder pagar en el Consell Comarcal i avui el que portem a aprovació és aquesta 
addenda al conveni; és un conveni que es fa per un any, en aquests moments. Per què 
es fa per un any? És a dir, la subrogació de treballadores, és a dir, el Consell subroga 
als treballadors, el que passa és que el conveni serveix per finançar aquesta, aquesta 
diguem-ne, aquesta subrogació i es fa per un any perquè el consell comarcal, l’any que 
ve, té lloc la renovació de tots els convenis de Serveis Socials. Llavors ens van 
demanar que si podíem fer-ho per un any i llavors l’any que ve, ja es renovarien per 
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quatre any perquè si no, ens trobaríem que nosaltres sempre aniríem desfasats 
respecte dels altres municipis en els quals hi ha aquest tipus de conveni, no és l’única 
UBASP que gestiona ja directament el personal el Consell Comarcal, n’hi ha vàries i bé, 
aquesta és la situació tal com una mica vam apuntar en el passat Ple ordinari. Alguna 
qüestió? Sra. Marta Pujol?

Sra. Pujol.- Bé, en el passat Ple, va entrar, de manera urgent, a la Comissió 
Informativa aquest tema o va entrar en el Ple? No va entrar 

Sr. Alcalde.- No, ho vaig esmentar en el pressupost; en el punt del pressupost, vam 
parlar. No es va discutir aquest tema en el Ple.

Sra. Pujol.- I no vam votar? 

Sr. Alcalde.- No, vam votar el pressupost

Sra. Pujol.- Val, doncs llavors, jo anava a explicar...

Sr. Alcalde.- No, no, vam votar el pressupost i aquest tema el vam debatre en el punt 
del pressupost perquè jo en el pressupost vaig explicar aquest fet i llavors va tenir una 
intervenció el Sr. Dani Martín, també el Sr. Manel Álvarez en les seves intervencions va 
parlar d’aquest tema, eh? i el que es va votar va ser el pressupost municipal.

Sra. Pujol.- Val, molt bé. Nosaltres en aquell moment, ens vam manifestar en contra 
d’aquest aspecte, però primer perquè no teníem clar quins eren els termes, però 
aquests dies hem parlat tan amb el nostre interlocutor del Consell Comarcal, com amb 
les professionals de l’Àrea bàsica de Serveis Socials i ambdues parts ens han dit que 
això és una bona proposta, per tant, sapigueu que el nostre vot serà afirmatiu. 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. Alguna altra qüestió? 

Sr. Gil.- Jo vull aprofitar el torn de paraula. Primer per agrair la feina que han fet 
sempre les treballadores socials i que és un reconeixement a la seva situació. Sabem 
que aquests darrers anys ho han passat molt malament i fins i tot amb alguns 
problemes greus de salut que no hem pogut estar a l’alçada de substituir-les i de 
posar-los l’Ajuda necessària i també perquè sí és cert que durant la crisi no s’ha pogut 
cobrir places de la gent que s’ha anat, o bé ha marxat o bé s’ha jubilat o el que sigui. 
En el cas de les persones de Serveis Socials, hem tingut les quatre figures, però amb 
un increment brutal, per tant, aquesta gent han hagut de fer un esforç molt important. 
També és veritat que tracten amb gent de molts nivells i gent que ho està passant 
molt malament i des de l’Ajuntament sempre s’ha ajudat a tothom i, per tant, agrair-
los la feina i m’ho estic intentant fer venir bé perquè ja ho vaig dir en el seu dia que 
sempre que es passés algú, que es passés tres pobles via xarxes, jo en els plens 
municipals li contestaria i, avui, hi ha hagut una persona, que està entre nosaltres que 
ha dit covards a les quatre persones que han deixat de fer vaga de fam. Sempre estic 
igual nen, sí, si, i és això i llavors, en aquest cas, ho faig també perquè quedi 
constància, per això, per això m’ho faig venir bé perquè fins i tot amb gent que hauria 
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de necessitar ajuda, fins i tot si jo un dia necessités ajuda algun dia, elles m’ajudarien i 
fins i tot ajudarien a gent que diu aquestes bestieses, per tant, agraeixo molt la feina 
que han fet sempre i no em queda una altre d’això que agrair-los aquesta voluntat que 
han tingut sempre.

Sr. Alcalde.- El que demano és que intentem cenyir-nos, com ha fet en la primera 
part de la seva intervenció, a cenyir-nos a parlar del tema que hi ha en qüestió. Sé que 
són temes molt sensibles, però en tot cas, avui no tenim un apartat de precs i 
preguntes, però no sé si vostè Sr. César Alcalá vol manifestar alguna cosa? 

Doncs bé, jo en tot cas, intento tornar a lloc. Crec que tenim unes professionals que 
s’esforcen i que intenten, en una situació complicada, en aquests moments, sembla 
que estiguem sortint de la crisi, però ens estan apareixen cada cop més problemes, 
relacionats amb els temes d’habitatge. Inicialment, eren desnonaments per hipoteques 
i ara comencen a ser desnonaments per lloguers  i, per tant, estan fent una feina per 
tirar endavant, molt lloable. Coincideixo amb el que ha dit. Agraeixo molt les paraules 
que ha manifestat la Sra. Marta Pujol de suport també i en tot cas, si no hi ha cap cosa 
més...el Sr. Martín.

Sr. Martín.- A ver, nosotros no teníamos ninguna intención de hablar hoy porque 
creíamos que todo se había discutido ya en tema de presupuestos. En ningún 
momento nosotros hablamos en aquel tema del tema de los trabajadores de la UBAS 
de la Roca. En ningún momento. Nosotros la postura que defendemos es una personal 
totalmente ideológica. Evidentemente, todo lo que sea loar el trabajo de los 
trabajadores y trabadoras de bienestar social, allí estaremos. Hemos intentando dotar 
entre todos del presupuesto, de las partidas y creo que es un esfuerzo que todos nos 
podemos autoalabar de que lo hemos conseguido en la Roca, por lo tanto, el tema de 
los trabajadores lo dejaremos aparte, aquí lo que estamos hablando es de un 
convenio, estamos hablando de un tema ideológico. Ja está. Dejemos los trabajadores 
a un lado, ¿vale? Gracias

Sr Alcalde.- Jo crec que té a veure també amb les treballadores. No amb la feina que 
fan perquè amb això hi estem tots d’acord, si no amb la dignificació salarial d’aquestes 
persones, però entenc que, bé, hi ha posicionaments diferents i això és absolutament 
respectable i no entraré ara en debat sobre aquest tema. Crec que tothom hem posat 
sobre la taula el nostre posicionament i bé, la regidora de benestar social volia també 
intervenir i com que som pocs i tenim temps avui podem fer-ho sense problemes. Per 
dignificar la seva feina el que està dient ell i perquè no tenim manera per la estructura 
que som de garantir un serveis als usuaris i que elles se sentin recompensades 
econòmicament. És la única manera, per tant, més enllà de la ideologia, perquè sí que 
seria genial tenir nosaltres aquest paraigües estructural, però és que no el tenim i 
aquesta és la situació que hem trobat i és això, és per donar un bon servei i sobretot 
perquè elles tinguin el suport que necessiten perquè mai serem prou justos agraint-los 
la feina que fan, de debò.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Alguna qüestió més?

Doncs agrair a tothom les intervencions i passaríem a votació.
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Votacions: 

Aprovat per 14 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC, 
del PSC, de CIU, del PP i de la regidora no adscrita i 2 vots en contra, manifestats pels 
regidors del grup municipal d’ICV-EUIA

Abans d’aixecar el Ple, com és l’últim abans de les vacances de Nadal, abans 
d’aquestes festes i del nou any, doncs desitjar a tothom i en especial al públic, al 
nombrós públic assistent, també desitjar a tothom bones festes i un bon any i que 
puguem iniciar l’any amb més alegria del que acabem aquest. 

Gràcies a tothom i bona nit

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les             
20 hores i 14 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

El president El secretari
Carles Fernández Pérez Antoni Peralta Garcerá
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